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هذا جمع لبعض ماحفظ من اجابات على اسئلة الإحوة على مواقع البواصل الإجتماعى واهم اه
ي
ئ
الواتس وال لبقرام والفيس بوك وبويتر وهى اجابات تسم بالإجتصار والسرعة فلتراع ذلك
 1441هـ
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 _401السائل  :شيخي قرأت للبعض عن منع التزكية يف االمساء واستدلوا حبديث عن ابن
عباس عن تغيري اسم برة اىل جويرية
وعن ان شيخ االسالم كره تلقيبه بتقي الدين وبسبب هذا نشأ عندي اشكال أبمساء كثرية
كناصر الدين و صاحل وهو اسم نيب .اال يوجد تعارض ؟
الطرهوين  :نعم أخي معروف ..وما قلناه هو ماجيمع بني النصوص والنقول عن العلماء
وأرى االقتصار على ماوردت فيه الكراهة ألن هذا الباب توسع فيه بعض أهل العلم
فتناقض وخالف الواقع فاسم صاحل مثال أمجعت األمة على التسمية به بل يستحب

ذلك لكونه اسم نيب وهو من أوضح األمساء تزكية فاستمسك مباذكرانه خمتصرا فهو
اخلالصة وابهلل التوفيق
______________________________________________
 _402السائل  :شيخنا هل جيوز اغتنام اموال املنظمات اليت تدعي اهنا انسانية وتقدم منح
كاهلالل االمحر والصليب االمحر وهل موظفوها كفار على التعيني ؟
الطرهوين  :الجيوز ذلك ..وإذا ثبت يف منظمة أهنا متارس التنصري أو التجسس مثال
فتنذر ويعلن عليها احلرب علنا وتستهدف صراحة وأما من يعمل يف هذه املنظمات من

املسلمني فيختلفون ابختالف حقيقة املنظمة واليكفر من أصله اإلسالم عينا إال بعد
استيفاء الشروط وانتفاء املوانع والحيكم بردته إال حسب ماذكرت يف كتاب تكفري املعني
يف املوقع الرمسي
______________________________________________
 _403السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،ما الفرق بني ثالثة اشهر وثالثة قروء؟
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته القروء أي احليضات وقيل األطهار وهذا
قد يتم لبعض النساء يف شهر أو شهرين وقد يستغرق سنة وزايدة وأما األشهر فواضحة
______________________________________________
 _404السائل  :شيخنا جزاكم هللا خريا هل يوجد دليل اخر يسمح ابالنكار على
السالطني علنا
يعين حديث اخر جيعل هذا احلديث على سبيل االستحباب ليس الوجوب
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالنية
ولكن أيخذ بيده فيخلو به ،فإن قبل منه فذاك ،وإال كان قد أدى الذي عليه.
الطرهوين  :هذا احلديث فيه نزاع فبعض أهل العلم يعله ويضعفه ومع التسليم بصحته
فهو حمصور يف نصيحة السلطان وليس فيه داللة على تعلق ذلك ابملنكرات الظاهرة
وهذه ثبت يف إنكارها علنا أحاديث أسانيدها كالشمس مع فهم وتطبيق الصحابة ومن
بعدهم من العلماء هلا ومنها حديث أيب سعيد املشهور أما هذا فقد قضى ماعليه قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغريه بيده...احلديث

______________________________________________
 _405السائل  :فضيلة الشيخ حممد الطرهوين... .ملاذا مل يذكر أهل العلم يف كتب الفقه
اجملمع عليها شروط وموانع التكفري ...يف ابب حد الردة ؟وهم يقولوا من فعل الكفر كفر
ومن قال كلمة الكفر كفر ومن اعتقد اعتقاد يكفر صاحبه كفر .ومل يذكروا الشروط واملوانع
...وهم دائما يذكرون الشروط يف كتب الفقه كشروط الزكاة وشروط الصالة وغريها من
الشروط ؟ .كذلك يف كتب العقيدة اليت نقلت عنهم مل يذكروا هذه الشروط واملوانع هذه
....؟
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الطرهوين  :هذه األمور ليست خمتصة حبكم الردة وإمنا هي شاملة لكل األحكام ولذا
الخيتص هبا ابب الردة وإمنا تتعلق ابألصول وبلحوق التكليف ومجيع احلدود البد فيها
من ذلك فاليعقل أن يعاد األمر عند كل حد ..املهم أهنا منصوص عليها وجممع عليها
يف كتب الفقه مجلة
السائل  :اذا كانت جممع عليها ابجلملة فنريد أدلتها من كتاب هللا وسنة رسوله حىت نكون
على بينة من أمران ويعلم إن الذي يتكلم بغري علم إمنا هو راس جاهل ضال مضل
الطرهوين  :حبيبنا من مل يعرف أدلة ماذكرانه فالحيل له أصال أن يتكلم يف الدين ويكفيه
استفتاء العلماء  ..فهل هناك طالب علم صغري خيفى عليه أواخر سورة البقرة ربنا
التؤاخذان إن نسينا أو أخطأان ؟ قال نعم كما يف احلديث الصحيح  .وهل خيفى على
أحد حديث رفع القلم عن ثالث وهل خيفى على أحد قوله تعاىل إال من أكره وقلبه
مطمئن ابإلميان أو قوله وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وغري ذلك من اآلايت
واألحاديث واآلاثر يف شروط وموانع املؤاخذة يف األحكام يف الدنيا واآلخرة
______________________________________________
 _406السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فضيلة الشيخ أريد أن أسأل عن حكم لبس املانطو األسود مع العلم أننا نقوم خبياطته أل ال
يبقى مفتوح من األسفل ونقوم بلبس احلجاب الشرعي فوقه طوله نصف الساق واليظهر من
املانطو إال شرب من األسفل .فما حكمه هل صحيح أنه الجيوز ألنه زينة يف نفسه وجزاك هللا
عنا خريا اجلزاء
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اليوجد مايلزم املرأة بلباس بعينه املهم أال

يشف والحيد واليصف وأال يكون فيه زينة ملفتة للنظر فطاملا اللباس فضفاضا ساترا
ولونه غري ملفت واألسود أسرت األلوان فال إشكال فيه
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السائل  :جزاك هللا خريا وابرك بك يعين لو كان يف الثوب زينة ولبست املرأة فوقه اللباس
الشرعي فغطت هذه الزينة حبيث ال تبدو جاز لبسه ؟
الطرهوين  :نعم الحرج يف ذلك
______________________________________________
 _407السائل  :يسأل صديق خبصوص التجنيد اإلجباري،
اذا طالب كان يستطيع أن يسافر لبلد مسلمة قبل التجنيد لكن يشرتط للسفر أن حيقق
درجة معينة يف دراسته هل يصبح فرض عليه السعي جبهده لتحقيق هذه الدرجة؟ والسفر؟
الطرهوين  :يصعب احلكم ابلوجوب ولكن ينبغي عليه االجتهاد حىت اليعرض نفسه
إلشكال شرعي وفتنة عظيمة
______________________________________________
 _408السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
اخواين اريد رابط لربانمج ملخص للعقيدة والتوحيد لالطفال حيث خيف عليهم االستوعاب
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

األطفال يركز معهم على حفظ القرآن مث احلديث ومن خالل ذلك سيعرفون العقيدة
والتوحيد ويكفيهم األصول الثالثة
______________________________________________
 _409السائل  :السالم عليكم
شيخ حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم يف صحيحه من طريق ايب سليم عن حذيفة
بن اليمان رضي عنه قلت :اي رسول هللا إان كنا بشر فجاء هللا خبري فنحن فيه فهل من وراء
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هذا اخلري شر ،قال :نعم ،قلت :هل وراء ذلك الشر خري ،قال :نعم ،قلت :فهل وراء ذلك
اخلري شر ،قال :نعم ،قلت :كيف؟ قال :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي وال يستنون
بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس قال :قلت :كيف أصنع اي
رسول هللا إن أدركت ذلك ،قال :تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع
وأطع رواه مسلم
هل هو مرسل كما قال الدارقطين ألن ايب سليم مل يسمع من حذيفة
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته تقصد الزايدة فقط يف آخره وتقصد أاب
سالم وليس أاب سليم ..هذه وجهة نظر الدارقطين وليست مسلمة وهي مسألة صنعة
واجلرأة على الصحيح غري حممودة وال أعرف أحدا من األئمة ضعفها ولو كانت مرسلة
فعال فأصل احلديث حمفوظ وهلا متابعة وعموما العربة مبعناها وهو الذي وجهه العلماء
السائل  :اقصد احلديث ألنه خرجه يف الفروع اإلمام مسلم رمحه هللا نعم آخره وان جلد
ظهرك واخذ مالك والنووي رمحه هللا وافقه على قوله
الطرهوين  :نعم هو خرجه بعد الطريق املتصل للداللة على أصل احلديث تقوية للمرسل
على فرض إرساله وهو مابينه النووي رمحه هللا
______________________________________________
 _410السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
نرجو منك تبيان االمر وجزاك هللا خريا
يوم عاشوراء سيكون يوم السبت إبذن هللا فال نصومه ألن النيب هناان أن نصوم يوم السبت
نفال
◾ال ينبغي للمسلم أن خيالف الرسول يف توجيهاته؛ لذا فال يصوم يوم السبت ولو قضاء أو
نذرا؛ ألن األداء له وقت حمدد ،ولكن القضاء مل ححيدد بوقت
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قال الرسول  -اللهم صل عليه -
َح حد حك ْم إَّال حلَاءَ عنَ بَة أ َْو
ض َّ
وموا يَ ْوَم َّ
يما افْ ََرت َ
( َال تَ ح
اّللح َعلَْي حك ْم ؛ فَإ ْن َملْ َجيد أ َ
صح
السْبت إَّال ف َ
ض ْغهح ) صححه األلباين
ود َش َجَرة فَ ْليَ ْم ح
عح َ
◾الصحابة فهموا هذا النهي
وم حك َّل يَ ْوم
ت َم َع ابْن عح َمَر ،فَ َسألَهح َر حجل فَ َق َال :نَ َذ ْر ح
َعن زَايد بْن حجبَ ْري قَ َال :حكْن ح
أص َ
ت أ ْن ح
َّحر ،فَ َق َالَ :أمَر هللاح ب َوفَاء النَّ ْذرَ ،وحهنينَا
ت ،فَ َوافَ ْق ح
ثَال ََثءَ ْأو ْأرب َعاءَ َما ع ْش ح
ت َه َذا اليَ ْوَم يَ ْوَم الن ْ
يد َعلَْيه .متفق عليه
أع َاد َعلَْيه ،فَ َق َال مثْ لَهح ،ال يَز ح
َّحر ،فَ َ
وم يَ ْوَم الن ْ
صَ
أ ْن نَ ح
والصحايب عبد هللا بن بسر املازين قال عن الذي يصوم يوم السبت ( ال صام وال أفطر ) أي
كأنه مل يصم ،وقد اقتبس عبارته هذه من كالم الرسول ملن صام الدهر كما جاء يف احلديث
صوم الدهر كله) صححه اإلمام األلباين ،وأصله
صوم ثالثة أايم ح
الدهر ،ح
( ال صام َمن صام َ
يف صحيح مسلم
◾ولكن هناك حديث يناقض النهي يف الظاهر؛ قالت أم سلمة  :أكثر ما كان يصوم
الرسول من األايم يوم السبت واألحد ويقول ( إهنما عيدان للمشركني وأان أريد أن أخالفهم )
حسنه األلباين.
فكيف نرجح بني حديثني متعارضني ؟
علينا أن نعود إىل طرق الرتجيح؛ ومنها :
أ  -تقدمي النهي على األمر؛ ابعتبار أن النهي ال يكون إال درءا ملفسدة ،واألمر ال يكون إال
جلبا ملصلحة؛ ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل
ب  -تقدمي قول الرسول على فعله  -اللهم صل عليه  -الحتمال اخلصوصية يف فعله أو
النسيان؛ لذا نقدم هنا هنيه وهو قوله  ( :ال تصوموا )
ج  -احلاظر يقدم على املبيح
القاعدة الفقهية تقول اذا تعارض احلاظر مع املبيح ،قحدم احلاظر على املبيح.
◾ملاذا ال نصوم يوم العيد؟
اجلواب  :ألن الرسول هناان عن صيامه
وكذلك نفس السؤال نقول؛ ملاذا ال نصوم يوم السبت؟
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فاجلواب ألن الرسول هناان عن صوم يوم السبت وأكد النهي أبكل أي شيء ليربهن على
إفطاره
◾وال يصح االحتجاج مبوضوع صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ ألن يوم السبت ال يقاس على
يوم اجلمعة ؛ لعدم االحتاد يف السبب؛ ألهنما مسألتان مغايراتن ففي اجلمعة فصل الرسول
تفصيال واضحا ،أما يوم السبت فلم يفصل به؛ بل أكد ضرورة اإلفطار
اجلح حم َعة إال يَ ْوًما قَ ْب لَهح أ َْو بَ ْع َدهح )
َح حد حك ْم يَ ْوَم ْ
قال رسول هللا -اللهم صل عليه ( : -ال يَ ح
وم َّن أ َ
صَ
أخرجه البخاري ومسلم
وم يَ ْوًما
◾سئل الرسول َ
صح
كيف َمن يَ ح
السالم) أخرجه مسلم
َويح ْفط حر يَ ْوًما؟ َ
قالَ ( :
داوَد عليه َّ
ذاك َ
ص ْوحم ح
فال يصح االحتجاج بطريقة نيب هللا داود؛ ألنه لو جاء دور الصيام يوم العيد فيحرم عليه
الصيام للنهي عن صوم يوم العيد
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته حديث النهي عن صوم السبت ال يصح
ولو صح فاملراد قصده دون سبب آخر مع إفراده وإال لو كان يف صيام يصومه املسلم
عموما فال حرج ومن ذلك عاشوراء ويوم عرفة ومن يصوم يوما ويفطر يوما وكذا لو كان
يصوم يوما قبله أو بعده كصيام أايم البيض ومن أراد أن يصوم اجلمعة واألحاديث يف
ذلك صحيحة ابإلمجاع
كما أن التوجيه بنسخ النهي لو صح قوي جدا فال يوجد أي حرج يف صوم السبت

منفردا ولو دون سبب وابهلل التوفيق

______________________________________________
 _411السائل  :شيخنا احتاج شرح عقيدة ابن أيب زيد القريواين هل لديكم هلا شرح وان مل
يكن لكم عليها شرح فأريد شرح الي واحد من اهل العلم املعتربين جزاكم هللا خريا
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الطرهوين  :ليس يل شرح عليها وشروحها كثرية جدا قدميا وحديثا ومن شروحها القدمية
شرح القاضي عبد الوهاب ويف كل شروح العلماء خري ويوجد هلا شروح صوتية كذلك
فاخرت منها ما تيسر وكلها إن شاء هللا مفيدة
______________________________________________
 _412السائل  :دكتور حفظكم هللا هل جيوز قص شيء من شعر احلاجب  -للرجال -إذا
كان يصل العني؟
الطرهوين  :نعم الحرج يف قص شعر احلاجب مطلقا مامل يقارب احللق
______________________________________________
 _413السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
اّلل عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :سيصري األم حر إىل
عن ابن َحوالة رضي َّ
ند ًة :جند ابلشام ،وجند ابليمن ،وجند ابلعراق» قال ابن َح َوالة" :خ ْر يل
أن تكونوا حجنوداً حجمَ َ
كت ذلك؟" فقال« :عليك ابلشام؛ فإهنا خريةح هللا م ْن أرضهَْ ،جيتَيب إليها
اي رسول هللا! إن أدر ح
خريتَهح منعباده .فأما إن أبيتم؛ فعليكم بيمنكم ،واسقوا من غح حدركم؛ فإن هللا توكللي ابلشام
وأهله»
هل هذا احلديث صحيح ؟ ابرك هللا فيكم
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم
______________________________________________
 _414السائل  :شيخنا جزاكم هللا خريا اذا تعارض ظاهر حديث رسول هللا ﷺ مع فعل
صحايب او اكثر هل ينظر للجمع
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الطرهوين  :الينظر يف اجلمع بني فعل الصحايب املخالف لظاهر احلديث واحلديث إال إذا
ظهر مايدل على وصول احلديث للصحايب وأن هذا فهمه له
______________________________________________
 _415السائل  :شيخنا ما صحة قول بعض املتصوفة وغريهم أن لوال النيب مل خترج الدنيا من
العدم ويستدلون حبديث رؤية سيدان ادم السم النيب علي العرش وقول هللا آلدم لواله ما
خلقتك  ..وال أعلم صحة احلديث ..
أيضا يستدلون أبن الرسول هو سيد ولد آدم وأن االايت تدل بشكل ظاهر علي أن هللا
خلق األرض لبين آدم وهو سيدهم ..
واظن هلذا عالقة بقوهلم أن احلب سر الوجود! أي أن حب هللا حملمد هو سبب وجود هذه
الدنيا  ..واظن هذا املعين االخري ابطل ألنه مل يرد أبدا واحس أبن فيه سوء أدب مع هللا
الطرهوين  :احلديث اليصح وكذلك حديث لوالك ماخلقت األفالك وحنوه وهذه
األقوال ابطلة وقد تعرضنا هلا يف الرد القوي على حممد علوي املالكي
______________________________________________
 _416السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
شيخنا هناك حمل لبيع االدوات االلكرتونية وما شابه والدفع أما فوري أو على تقسيط
والتقسيط أما بفوائد او بدون فوائد على حسب العرض واالتفاق
فسألته عن سلعة ما فأجاب بعدم وجودها لكن من املمكن توفريها يف وقت الحق إن أردت
ذلك وأستطيع كذلك تقسيط مثن تلك السلعة كباقي السلع وبفوائد
هل يف تلك احلالة تلك املعاملة ربوية؟ أان أعلم ان التقسيط بفوائد جائز ان كان ذلك نظام
البيع يف املكان كما هو موصوف وأن للزمن مثن وخالفه وأنه ليس براب
لكن تذكرت حني أخربين بتوفري السلعة أبن هذا النظام يشابه النظام الربوي للبنوك يف شراء
سيارات مث بيعها ابلتقسيط بفوائد للناس وان تلك املعاملة بعيدا عن البنك يف حد ذاهتا ربوية
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فمىت يكون التقسيط بفوائد جائز ومىت يكون ربوي؟وما وضع تلك احلالة اليت ذكرهتا؟ واسف
على اإلطالة
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
الفتوى عندان بتحرمي التقسيط املعترب فيه زايدة السعر األصلي ألجل الزمن طاملا يعطي
البائع سعرا للنقد وسعرا للتقسيط فاملعاملة من األساس راب على الراجح
وأما توفري سلعة موصوفة فهذا يدخل يف السلم والحرج فيه
______________________________________________
 _417السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أرجو الرد من الشيخ حممد الطرهوين الرد على استفساري عن كتاب الشيخ علي اخلضري فك
هللا أسره املتممة لكالم أئمة الدعوة النجدية يف مسألة العذر ابجلهل يف الشرك األكرب فهو
ينقل إمجاع ائمة الدعوة على عدم العذر ابجلهل يف الشرك األكرب وكذلك منهج شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته املسألة هذه رددان عليها مرارا وخالصتها
أن مشايخ الدعوة النجدية منقسمون قسمني لالختالف الظاهري يف نقول شيخ
اإلسالم والشيخ حممد فيها فمنهم من يرى العذر ابجلهل يف الشرك وهذي مدرسة
الشيخ ابن سعدي وابن عثيمني وغريمها ومنهم من اليرى العذر وهذه مدرسة ابن
إبراهيم وابن ابز مع اضطراب النقل عن الشيخ واخلضري فك هللا أسره متأثر ابملدرسة
الثانية وهو خمطئ يف توجيهه مانقل عن اإلمام والصواب يف ذلك ماقررانه يف كتاب
العذر ابجلهل وهو يكاد جيمع بني املدرستني ألن هناك مايعذر فيه وهناك ماال يعذر فيه
______________________________________________
 _418السائل  :سالم عليكم
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احلني يف بنك عمل عندان مياه جمانية (سبيل) جيوز اشرب منها عادي لو اضطريت اشرب
طبعا يف اهل العلم قالو ال جيوز انك تستظل يف ظل البنك
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف الشرب منها فاملال يستحيل

والبنك ليس كل ماله راب ومن تورع فهو أفضل

______________________________________________
 _419السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الفاضل
عندي سؤال عندان هنا يكثر السحرة واملشعوذون واانس يدعون أبن عندهم حكم لبعض
األمور وبعض الرقى وحنو ذلك ولكن اإلشكال ليس يف هذا فنحن نعلم يقينا أن كل شيء مل
يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال عن احد من صحابته واتبعيهم ماهو اال ترهات
وخزعبالت فمامل يكن يومئذ دينا اليكون اليوم دينا
ولكن املشكلة أن الواحد منهم يدعي ان لديه حكمة للسعة العقرب مثال واذا رقى هبا
امللسوع خيف عنه الوجع او يزول ابلكلية بل االدهى من ذلك ان بعضهم يستعمل بعض
الطالسم االستثارة الريح وابلفعل إذا فعلها هتب الريح
نريد أن نعرف مامعىن هذا هل هو استدراج هلم ام ماذا فنحن نعلم يقينا أن الشياطني
اليقدرون على هذا
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما الرقية من اللدغة فهذه تعازمي تؤثر يف
اللدغة وقد تكون شركا وقد التكون فما مل يكن شركا فالحرج فيه كما ثبت يف احلديث

وأما الريح فالشك أن فيها من عمل الشياطني وهم يقدرون على ذلك بل البشر
يقدرون اليوم على ذلك
السائل  :جزاك هللا خريا شيخنا ولكن لعلك مل تفهم قصدي فيما يتعلق ابلريح فاان الاقصد
أهنم يتنبؤون مبجيئها
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أقصد أهنم يزعمون أهنم يتسببون يف اسثارهتا وهبوهبا لبعض االغراض كذهاب االثر والتخفي
من عدو وحنو ذلك
الطرهوين  :بل فهمت أخي  ..وميكن للجن إاثرة الرايح كما متكن اإلنس حاليا من فعل
ذلك ابملراوح الضخمة وكذا إنزال املطر الصناعي وحنو ذلك
______________________________________________
 _420السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
شيخنا الفاضل ،ما رأيك بكتاب " السنة " حلرب الكرماين
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مرجع من املراجع األساسية يف عقيدة

السلف لكن به آاثر ضعيفة فالبد من النظر يف أسانيد الرواايت

______________________________________________
 _421السائل  :السالم عليكم ما حكم الصور العارية اليت تظهر فجأة أثناء تصفح
الفيسبوك مع العلم يطردها فورا لكنه يكون شاهدها غصب عنه
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته جيتهد يف منعها ابلربامج احلاجبة للدعاايت
واليضره طاملا يصرف بصره
______________________________________________
 _422السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أحسن هللا إليكم هل املسلم إذا عاون
الكفار على قتل بعض األعيان من املسلمني تكون معاونته ردة صرحية؟
وَثنية ما هو قولكم يف حكم اجلاسوس املسلم؟ وهل ذهب أحد من األئمة إىل تكفري
اجلاسوس الذي ينقل أخبار املسلمني للكفار؟
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا كان يف حرب بني املسلمني والكفار
فهذه مواالة مكفرة أما إذا كان قتل مال أو أثر أو حنو ذلك فبحسبه
فصلنا القول فيه يف مناظرة هل الدولة اإلسالمية خوارج يف املوقع الرمسي واجلس خيتلف
ابختالف مايرتتب عليه فبعضه اليكفر وهو ماعليه مجهور العلماء وبعضه مكفر إذا
تزامن معه مواالة مكفرة وهو ماحيمل عليه قول من ذهب لكفر اجلاسوس
السائل  :افهم من جوابكم انه يف حالة احلرب ال يلتفت اىل ما محله على معاونة الكفار هل
هذا يعين انه إذا كان يف حرب واملسلم يف األصل يقاتل الكفار ولكن من أجل تشجر
شخصي ضد بعض اخوانه يعني الكفار على قتلهم هل هذا يشمله اآلية ومن يتوهلم منكم
فإنه منهم؟ ام انه جمرد قتل نفس بوسيلة أسلحة الكفار؟ هذه الزايدة من السؤال فقط للتثبت
يف فهم املسألة
الطرهوين  :نعم هذا املقصود يف اجلملة وبعض الصور فيها خالف وحتتاج لنظر
______________________________________________
 _423السائل  :شيخنا جزاك هللا خريا
بنسبة لليقني يف اجابة الدعاء اان متيقن من ان هللا يستطيع اجابة دعائي ومتيقن ان دعائي
لن يذهب سدا ،اما اخذه ابلدنيا او اخذ ثوابه يف االخرة لكن ال استطيع الوصول اىل اليقني
ان هللا سيستجيب يل يف الدنيا هل هذا صحيح او خطأ ومن اسباب حرمان اجابة الدعاء
الطرهوين  :ليس مطلواب منك أن تتيقن إجابة الدعاء يف الدنيا واملطلوب ماذكرته أوال
وعليك مبقال دعوت فلم يستجب يل يف املوقع الرمسي
______________________________________________
 _424السائل  :هنالك من افىت يل بتحرمي كل املعازف ما عدا الدف ؟ هل يصح؟
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الطرهوين  :ليس بصحيح  ..كل املعازف حمرمة ويستثىن الدف يف األعياد واألعراس
واستقبال الغائب وقد يلحق به ما يف معناه
______________________________________________
 _425السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته احسن هللا إليك شيخنا
ما حكم عوام تركيا مع العلم ان  80ابملئة من سكاهنا يذهبون لإلنتخاابت الربملانية وأغلب
سكاهنا العلم هلم ابلطاغوت وأمور العقيدة  ،هل يعذرون ابجلهل  ،ام هم مرتدون  ،ام هم
كفار اصليون  ،وما حكم مساجدهم اليت تبىن اآلن هل جيوز الصالة فيها او الصالة خلف
أئمتهم
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته حكمهم اإلسالم على األصل وكذا
مساجدهم وأئمتها وقد فصلنا ذلك يف سلسلة أحكام الدور يف القناة الرمسية ويف الفيس
______________________________________________
 _426السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أحسن هللا إليكم :
هل مناصرة املسلم لكافر على كافر وإعانته على الوصول إىل امللك والسلطان او بقاءالسلطان بيده يف أرضه يعترب كفرا أو رضى ابلكفر؟ وهل هو ممنوع شرعا؟
هل إرادة الصحابة ملعاونة النجاشي ضد من انزعه يف ملكه كما نقل يف بعض األحاديثأهنم قالوا له "نريد أن نريك شجاعتنا وجراءتنا وجنزيك على ما صنعت بنا" من هذا الباب؟
هل من التبس عليه حقيقة التصويت وظنه جمرد خيارة كافر أخف ضررا على كافر أشدضررا ومل ير التصويت تعبريا عن حاكمية الشعب من دون هللا وال يراه دعوى حق التشريع
فصوت جيوز ان يقاس مبن نطق كلمة الكفر وهو ال يعقل معناه؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
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إعانة كافر على كافر خمتلف فيها وهي مشروعة يف حال كان يف ذلك نفع لإلسالم
واملسلمني واخلالف قائم يف صور تلك املسألة والذي نراه أن كل صورة حتتاج فتوى
مستقلة للنظر يف حكمها وحيكم ذلك املصلحة الراجحة
وأما قصة الصحابة مع النجاشي فال أعرف هلا سندا يثبتها لالحتجاج هبا
والشك أن من انتخب ألجل دفع ضرر أكرب أو ارتكاب أخف املفسدتني متأول أتويال
معتربا
السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،ال جيوز ذلك اي شيخ؟
اذا كان واحد جيهر انه سيحارب االسالم ووو  ،واالخر يقول لن افعل ذلك .اليس من
املشروع ارتكاب اخف الضررين؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته بلى
______________________________________________
 _427السائل  :السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته ،
شخص يعمل خملصايت أوراق يعين بيخلص معامالت وايخد عليها أتعاب  ،ولنفرتض
تكلفة ختليص الورق ب  1000رايل وما فوق يف السوق .هو خيلص الورق ب 900
وتكلفته  800املكسب  100رايل  ،يتصل عليه بعض األصدقاء واالقارب ويطلبو منه أنه
يعطيهم سعر بدون مكسب و براس مال الورق  ،يعين ببالش  ،هل يصح أن يقول هلم ب
 900هو براس املال ومايف مكسب ؟ إزالة للحرج والضرر.
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا سيدخله يف الكذب مع إشكال آخر
وهو أهنم سيعتربون عمله هلم مجيال وفضال جيعلهم يردونه له مبقابل غري مادي يف يوم من
األايم كمكافأة على مجيله وهذا معروف مشاهد ولذا فاألفضل أال يستحيي من احلق
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وهذا عمل حيق له األجرة عليه فإن ضيقوا عليه فليحاول التهرب منهم ابالعتذار هلم
ابالنشغال أو يعطل عملهم حىت يبحثوا عن غريه
______________________________________________
 _428السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
شيخنا احلبيب ،ماحكم من يكتب شعرا يف مدح رجل من األثرايء وأصحاب املناصب
ويكون الشعر مدح يف صفات الرجل وأفعاله وليس كذاب  ،وأخذ مقابل مايل وهدااي ؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف ذلك طاملا الكذب فيه ( على
أال يتخذ مهنة يوصف هبا أنه من املداحني لكراهة ذلك )
______________________________________________
 _429السائل  :السالم عليكم
ملاذا يف خيار الغنب والتدليس ال أرش للمشرتي ويف بيع البيع يثبت األرش ما وجه التفريق
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته لعلك تقصد ثبوت األرش يف بيع العيب
وليس بيع البيع ومسألة األرش يف البيع برمتها مسألة اجتهادية حمضة ال أعرف هلا نصا

ومبناها على استحقاق العوض فيما نقص مما اتفق عليه من السلعة واوصافها والعيب
واضح جدا أنه نقص يف السلعة فيحق للمشرتي رد السلعة للعيب أو القبول هبا بعيبها
على أن يعوض أرشا بقدر النقص احلاصل بسبب هذا البيع أما الغنب فليس فيه نقص يف
السلعة وإمنا هو رفع لسعرها عن سعر السوق مثال ولذا فالمعىن لألرش فيه وإمنا ميكنه
الرد عند من يرى خيار الغنب
______________________________________________
 _430السائل  :السالم عليكم ما حكم العمل يف حمل مستحضرات جتميل للنساء
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته عمل مشبوه ينبغي االبتعاد عنه فكله
اختالط ابلنساء وغالبا املتربجات وبيع ملا يستخدم غالبا يف احلرام وهو تربج املرأة ملن
الحيل له رؤيتها
______________________________________________
 _431السائل  :جزاكم هللا خريا
كثري من االحيان امي تذكر للناس ما اقومه من عبادات واعمال صاحلة هل علي منعها
الطرهوين  :طاملا تذكر هذا من تلقاء نفسها فال أبس عليك ولكن األوىل أن توجهها
بلطف أنك ترغب أن تكون أعمالك بينك وبني هللا ليكمل أجرك وحنو ذلك
______________________________________________
 _432السائل  :السالم عليكم شيخنا الفاضل هل جيوز املتاجرة يف اسهم بعض معامالت
شركتها ربوية ؟ وجزاكم هللا خريا
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجيوز املتاجرة أبسهم الشركات الربوية
______________________________________________
 _433السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أحسن هللا إليكم شيخنا انتشر يف الوقت
احلاضر ظاهرة سرقة اإلمييل فما حكم الشريعة فيه ؟ وهل جيوز سرقت إمييالت اليهود
والكفار؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا خالل حرب إلكرتونية أو للمصلحة
على حماربني فال أبس
______________________________________________
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 _434السائل  :السالم عليكم هل من دعا شخص لإلسالم له نفس الثواب اذا دخل
الشخص يف اإلسالم ام مل يدخل ....ألين اان فهمت اهنم ليس هلم نفس الثواب من حديث
من هم حبسنة ومل يفعلها له حسنة كاملة ...ومن هم حبسنة وفعلها له عشرة أمثاهلا ايل 700
ضعف ..واريد ان اعرف على العمل اجره وثوابه على النتيجة؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الميكن أن يستوي األجران فإن من دعا
إىل هدى فله أجر ذلك وأجر من عمل بذلك إىل يوم القيامة فمن دعا إىل اإلسالم أخذ
أجر دعوته فإن أسلم املدعو أصبح عمله يف ميزان حسنات من دعاه وإن مل يسلم فال

عمل له يؤجر عليه حىت يصبح يف ميزان الداعي
______________________________________________
 _435السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
وهذا سائل يقول يوجد لدي دملة يف فخذي وخترج منها قيح ودم وقمت بوضع شاش عليها
الهنا تنزف دم وقيح فما حكم صاله مع وضع الشاش ع اجلرح وهو ينزف وماحكم املالبس
اذا اصاهبا شيئ من دم ؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مثل ذلك يعفى عنه فما زال الصحابة
يصلون يف جراحاهتم وعصر أبو هريرة بثرة يف صالته  .وما أصاب الثياب األحوط غسله
خروجا من اخلالف
______________________________________________
 _436السائل  :السالم عليكم يوجد يف بلدان من يرعي الغنم و ميكن للشخص أن يعطيه
مثال عشرة أالف يشرتي هبم غنم و يرعاهم و يكون والدهتم ابلنص لكن إذا جئت أتخذ
نصيبك و تطلع يبيع احلاجة و يعطيك أصل رأس املال اللي أنت دافعه اللي هو  10أالف
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و لو بعهم أبكرت من كده يقسم الزايدة ابلنص و لو يوجد صغار أيضا ابلنص فما حكم مثل
هذا ؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف ذلك طاملا هذا هو االتفاق
واليوجد مامينع منه
______________________________________________
 _ 437السائل  :معىن العذر  ،فماذا يقصدون بكلمة العذر؟
هل العذر يف عدم إطالق اسم مشرك أو كافر على كل من تلبس ابلشرك أو قام به الشرك
والكفر؟ أم يقصدون ابلعذر عدم العقوبة واملؤاخذة؟ فأهل العلم والتحقيق من أهل السنة
كافرا ،
يقولون أن كل من قام به الشرك يسمى مشرًكا  ،وكل من قام به الكفر يسمى ً
فإطالق االسم عليه مبجرد تلبسه ابلشرك أو الكفر  ،فالعذر ليس يف إطالق االسم عليه ،
ولكن العذر يف عقوبته ورفع املؤاخذة عنه  ،فتسمية األشياء بغري أمسائها احلقيقية يرتتب عليه
مفاسد عظيمة  ،إذ هو يف احلقيقة تغيري ألحكام هللا تبارك وتعاىل  ،ففعل مساه هللا شرًكا ال
جيوز ملخلوق أن يسميه ابسم غري الذي مساه هللا به  ،فكل من فعل الشرك يسمى مشرًكا ،
ودليل هؤالء العلماء أهل التحقيق والرسوخ يف العلم  ،أن القرآن من أوله إىل آخره ال يوجد
فيه أن املتلبس ابلشرك ال يسمى مشرًكا  ،بل الذين أخذ هللا امليثاق عليهم  -ميثاق الفطرة -
وأشركوا ونقضوا هذا امليثاق  ،مساهم هللا مشركني  ،بل أهل الفرتة الذين ماتوا على الشرك
مساهم هللا مشركني  ،بل الكفار قبل بعثته  ،مساهم كفار بل أبوي النيب مساهم كفار من أهل
النار  ،بل الكفار الذين بحعث فيهم النيب مساهم كفار .
فهل جتد لكل هؤالء يف القرآن ويف السنة امسًا  -ونقول امسًا حىت نفرق بني االسم والعقوبة
 غري اسم املشرك والكافر  ،هل جتد هلم امسًا غري هذا ؟ هل مسوا يف القرآن والسنة بغري هذااالسم؟ فهذا االسم َثبت يف القرآن والسنة وأمجع عليه أهل السنة  ،فكل من قام به الشرك
كافرا .
يسمى مشرًكا  ،وكل من تلبس ابلكفر يسمى ً
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فليس معىن العذر ابجلهل نفي االسم  ،بل العذر املقصود هو يف نفي العقوبة ملن مل تقم عليه
احلجة الرسالية  ،وهناك أدلة أخرى منها  ،أن أحكام الدنيا جتري على الظاهر من إسالم
وكفر  ،فكما أننا نطلق اسم املسلم على كل من أتى بشعائر اإلسالم وظهرت عليه دالالته ،
فكذلك كل من تلبس ابلشرك وظهرت عليه دالالته يسمى مشرًكا  ،وهذه األدلة يف قوهتا
ووضوحها ال يوجد هلا معارض البتة  ،ألن املخالف هلا ال يستطيع أن أييت آبية حمكمة أو
حديث صحيح يف نفي االسم عن كل من تلبس ابلشرك.
أبدا يف االسم  ،ولكن العذر
ولكن اللبس واإلشكال وقع يف نفي العقوبة  ،فالعذر ال يكون ً
رمبا يكون يف العقوبة  ،وهذا متوقف على قيام احلجة وبلوغها .
واإلشكال الذي وقع فيه اإلخوة األحباب  ،هو عدم تفريقهم بني كفر الظاهر وكفر الباطن ،
ظاهرا  ،أي حكمه وامسه مشرك ليس له اسم غري هذا ،
فالذي يتلبس ابلشرك يسمى مشرًكا ً
وإن مات على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه  ،يعامل معاملة الكفار يف الدنيا  ،وحكم
اآلخرة إىل هللا ؛ ألن أحكام الدنيا جتري على الظاهر من إسالم وكفر  ،فمن أظهر اإلسالم
ظاهرا وابطنًا ؟ أي يف
فهو املسلم  ،ومن أظهر الكفر فهو الكافر املشرك  ،لكن مىت يكفر ً
ظاهرا مبجرد وقوعه يف الشرك  ،ويسمى مشرًكا
أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة  ،قلنا إنه يكفر ً
 ،لكن لو قامت عليه احلجة ونقصد بقيام احلجة هنا:
ظاهرا وابطنًا يف أحكام
كافرا ً
احلجة احلدية " االستتابة :وأصر على كفره  ،فإنه يكفر ويسمى ً
الدنيا وأحكام اآلخرة  ،فاحلجة احلدية اليت هي االستتابة  ،تكون يف وجود خالفة أو إمام أو
سلطان  ،ألنه ال يقيمها إال اإلمام املتمكن.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ماهو تعليق الشيخ حممد على هذا الكالم
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
أخي حنن ننصح دائما أبال يلتفت ألي كالم يف الشرع لغري العلماء ..فقبل أن تقرأ أتكد
اوال أن هذا كالم عامل وإال فال تقرأه من األساس لئال يضيع وقتك
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وبنظرة سريعة يف هذا الكالم مراعاة لك أقول الميكن أن يكون قائله من العلماء ملا فيه
من ختبيطات وخلط وقد فرغنا من مسألة العذر ابجلهل يف الكتاب اخلاص بذلك يف
املوقع الرمسي فراجعه للتفصيل وفقك هللا
______________________________________________
 _438السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،اي شيخ ما ضابط التشبه ابلكفار  ،بعض
احلاجات تكون مشرتكة يفعلها الكفار واملسلمون
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته املشرتك التشبه فيه وكذا مافيه فائدة
واملمتنع ماكان دينا هلم أو خاصا هبم أو قصد به التشبه
______________________________________________
 _439السائل  :السالم عليكم
شيخ حكم من صلى يف املسجد االبراهيمي يف اخلليل يف فلسطني حيث ان فيه قرب ينسب
البراهيم عليه السالم وسارة ويعقوب عليه السالم واسحاق عليه السالم فهل الصالة تبطل
فيها لعموم النهي
وهل اذا مكن هللا يف فلسطني جيب أن يهدم املسجد
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجتوز الصالة فيما يسمى املسجد
اإلبراهيمي وجيب إرجاعه ملقربة حمرتمة كما كان قبل حتويله ملسجد وهذا مبحث جيد يف
هذا املوضوع لالستزادة
=https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t
131656
______________________________________________
 _440السائل  :جزاك هللا خريا
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والقبة اليت احدثها العثمانيون يف املسجد النبوي هل جيب هدمها وهدم ما حول قرب النيب
صلى هللا عليه وسلم الذي ضم للمسجد
الطرهوين  :إذا أمكن إزالة القبة دون مفاسد فجيد وأما ماحول القرب الشريف فهو محاية
له فاليزال
______________________________________________
 _441السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته احسن هللا اليكم شيخنا اخت تسأل تقول
إن زوجي تقبله هللا كان له زوجتان إحدامها مقيمة يف فرنسا وهلا منه طفل واألخرى يف الشام
وهلا ايضا منه طفل وترك الزوج  $3200والسؤال هو كيف يتم تقسيم هذا املبلغ بينهن
وآخر تقبله هللا ترك  $4000وله زوجة وبنت ومثانية اخوة و ثالث أخوات وأب وأم وقد
أعطى كل رجل من األسرة قسمه لزوجته فماذا يكون التقسيم بينهم مجيعا؟ ابرك هللا فيكم
وهل هناك زكاة يف اإلرث ابرك هللا فيكم
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته قضااي املواريث حتتاج لتفصيل دقيق للورثة
فال يقبل أن يقال طفل حىت حيدد ذكر أم أنثى والبد من حصر الورثة أبن يقال ليس له
وريث غريهم ال أب وال أم وال إخوة مثال ولذا ننتظر السؤال بدقة
______________________________________________
 _442السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
حياك هللا ايشيخ ،،هل اجد لك او عندك حبثا مفصال مطوال يف مسألة احتطاب اموال
الكفار
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم نشرانه يف سلسلة أحكام الدور يف
قناة التليقرام والفيسبوك
24

______________________________________________
 _443السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...أحسن هللا إليكم شيخنا الكرمي ،
يوجد عقارات لعناصر من تنظيم الد ...صادرها احلشد  ،يسأل سآل هل جيوز أتجريها من
هؤالء ألن إجارها قليل مقارنة بغريها علما أن أمواهلا ستذهب للحشد ؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا مضطر للعيش يف مناطق احلشد والجيد

غريه أرجو أال أبس أما إذا وجد غريه فالجيوز

______________________________________________
 _444السائل  :شخص يوصيين ان اشرتيل له هاتف واان ال املك اهلاتف فاقول له سعر
اهلاتف اذا اردت شراءه مثال  1000وسعره احلقيقي  900هل جيوز ذلك او مثال استدين
اهلاتف من جاري وابيعه له ؟ جزاكم هللا خريا
الطرهوين  :الأبس يف السؤال األول إذا مل يكن التعامل على أهنا خدمة منك له دون
مقابل وإمنا بيع وشراء
والسؤال الثاين المانع من ذلك
______________________________________________
 _445السائل  :ايشيخ وضع املصحف يف الشنطة املدرسية بني الكتب املدرسية خلف
الظهر هل فيها أبس ؟
الطرهوين  :الحرج يف ذلك فال إهانة فيه
______________________________________________
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 _446السائل  :السالم عليكم احسن هللا اليكم شيخنا اان احبث عن رسالة او حماضرة يف
بيان دين االنسانية اجلديد الذي يروج له الغرب مؤخرا عرب الصحف واملواقع والتلفاز ونرجوا
منكم بيان هذه املسالة
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
هذا اإلسالم يسمى اإلسالم األمريكي وقد تكلمنا عنه يف ردان على عمرو خالد وهو
رسالة بعنوان ماذا تنقمون من عمرو خالد ؟ وهي منشورة يف املوقع كما عملنا له قسما
خاصا ابملوقع الرمسي القدمي وموضوع هذا اإلسالم املشوه احملرف يطول وهو متشعب
واليكفيه رسالة وال كتاب وكل يوم فيه شيء جديد وحتريف آخر واألوىل االهتمام
برتسيخ اإلسالم احلق وما سواه مجلة ابطل اليلتفت إليه
______________________________________________
 _447السائل  :شيخ  ،سالم عليكم ..أخت بتسأل ":لو حد هيعمل عملية ع الظحهر
وهيفضل انمي بعدها حلد بعد العشاء مثال و ملا يفوق هتبقي حركته صعبه و الوضوء كمان
املفروض يعمل ايه ف الصاله ؟"
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته فاتقوا هللا مااستطعتم إذا متكن من صالة

الظهر قبل العملية فاحلمد هلل وأما إذا بدأت قبل صالة الظهر فعندما يفيق يقضي كل ما
فاته من صلوات حسب قدرته ولو إمياء برأسه فقط وإن عجز عن الوضوء فيجزئه
التيمم والأبس أن يساعده أحد يف وضوئه أو تيممه واحلمد هلل
______________________________________________
 _448السائل  :السالم عليكم ما الراجح يف الليث بن أيب سليم هل هو ضعيف وهل
ثبت مساعه عن جماهد هو الذي روى حديث الزان يورث الفقر عن ابن عمر رضي هللا عنهما
مرفوعا
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ليث خملط وضعفه بني والبد من أن يتابع
أو ينتقى من حديثه ما ال غرابة فيه ويزكيه األئمة احلفاظ ورواايته املنكرة كثرية ومنها هذا
احلديث املذكور فهو من مناكريه
______________________________________________
 _449السائل  :هل الطالق 3مرات تعترب طلقة واحدة؟ هل اذا طلق يف طهر جامعه فيه
يقع؟
الطرهوين  :هذه مسائل خالفية مشهورة وطالق الثالث نرى رفعه للقضاء والنبت فيه
بفتوى واجلمهور على وقوعه ثالاث
وأما الطالق يف طهر جامع فيه فخالف السنة ويقع طلقة
______________________________________________
 _450السائل  :السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته ،سؤال اي شيخنا  :هل هناك مقياس
يعرف به الشخص أو يقال عنه أنه عامل و من الذي حيكم أبن فالن عامل  ...وما الفرق بني
طالب العلم والعامل  ..أوليس العامل يطلب العلم حىت النهاية  ..وجزيتم خريا.
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته قطعا يوجد ضوابط يعرف هبا العامل من
غريه وراجع لذلك كتاب معركة املصطلحات يف املوقع الرمسي
https://tarhuni.net/189
______________________________________________
 _451السائل  :هل يحقبل اإلمجاع دون مستند؟
أحدهم يقول واملفرتض أنه شيخ وعامل انه يحقبَل وأن أول ابتدع نبذه ابن حزم مث ابن تيمية ..
يعين يتهمهم ابالبتداع! فهل هذا صحيح؟
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الطرهوين  :هذا كالم غري منضبط ومن رمى ابن حزم وابن تيمية ابالبتداع فهو الشك
املبتدع
ولو صح إمجاع لقبل دون مستند ولكن هيهات أن يصح إمجاع المستند له
السائل  :املقصود إمجاع مل يصلنا مستنده لكن اكيد له مستند
الطرهوين  :هذا فرض للفقهاء ولكنه غري موجود واقعا كذلك فإن مسائل اإلمجاع
الصحيح حمدودة جدا وضابط اإلمجاع اخلالف فيه الخيفى على صغار طلبة العلم
فاملسألة نظرية حبتة

______________________________________________

 _452السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته احسن هللا اليكم شيخنا اسرية تسأل عن
امها اليت كانت أسرية معها يف نفس املخيم حىت توفاها هللا ودفنت قرب املخيم فتسأل البنت
هل جيوز يل أن أزور قرب أمي
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم الراجح جواز زايرة النساء للقبور مثلها
مثل الرجل سواء بسواء مامل ترتكب هنيا
______________________________________________
 _453السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا  ...شيخنا الكرمي أحسن هللا إليكم  ،ابلنسبة ملا
يطلقه علماء أهل السنة على األشاعرة ( أبهنم من أهل السنة فيما وافقوا عليه أهل السنة ) ،
هل ترى أن هذا الكالم صواب فهذا الوصف مطاط ونستطيع أن نصف املعتزلة وسائر
الفرق به  ،أليس من األفضل أن نقول عنهم ( فرقة من أهل القبلة متوعدة ابلنار ) وهل
نستطيع أن نقول أن كل فرقة خالفت أهل السنة واجلماعة ولو أبصل واحد أهنا ليست منها
وهي من الفرق املتوعدة ابلنار ؟
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم هو قول مطاط ولكن هم أطلقوا ذلك
على األشاعرة دون غريهم ألهنم أقرب الفرق ألهل السنة ولبالئهم يف نصرة الدين والرد
على سائر الفرق واألوىل يف حقهم أن ينظر يف مالبسات الكالم وسياقه فيوصفون وفقا
له وما أمجل طريقة شيخ اإلسالم معهم قمة يف اإلنصاف ومراعاة احلال
______________________________________________
 _454السائل  :شيخنا جزاك هللا خريا لو اهنيت التشهد االول قبل االمام هل اقول
الصلوات االبراهيمية او ادعو اىل ان يقوم االمام
الطرهوين  :األوىل أن تكمل ابلصالة لوجود القول بذلك عند بعض األئمة وهي من
أفضل الذكر
______________________________________________
 _455السائل  :السالم عليكم هل ثبت أبن هلل صدرا خلق منه مالئكته من حديث
معاوية وحكم من يبدع من ال يؤمن بذلك
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اليثبت شيء يف ذلك واملروي هو أثر عن
عبد هللا بن عمرو بن العاص أن املالئكة خلقت من نور الصدر والذراعني ويف ثبوته نظر
لوجود اختالف بني الرواة يف تلك الزايدة والثابت حديث عائشة أن املالئكة خلقت من
نور فقط بدون تلك الزايدة ولو فرض ثبوهتا يف أثر عبد هللا فال ميكن أن تثبت هبا صفة
هلل التوجد يف الكتاب والسنة خاصة وعبد هللا اثبت عنه الرواية عن كتب أهل الكتاب
مما أصابه يوم الريموك ورمبا كان يذكر ذلك عنهم متعجبا فنحن النعرف سياق وسباق
وحلاق مارواه وجناب هللا أعظم من أن يؤصل له مبثل ذلك
وأما من يبدع من اليؤمن بذلك فهو محار اليلتفت له بل هو أوىل ابالبتداع

______________________________________________
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 _456السائل  :من فضلك اي شيخنا ...سؤال ...ملا ربنا غضب على ابليس وقال له
أهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها  ....مث طلب ابليس من هللا وقال انظرين إىل يوم
يبعثون ...قال له هللا جل وعال انك من املنظرين ...ملاذا أعطاه هللا هذه الفرصة مع علمه
التام أنه غري مطيع هلل سبحانه وتعاىل ....ارجو التوضيح
الطرهوين  :أساس الكالم يف ذلك هو قوله سبحانه اليسأل عما يفعل وهم يسألون
فاملسلم مسي مسلما ألنه أسلم أمره كله هلل وقد شاء هللا أن يبتلي عباده املؤمنني إبنظار
إبليس ليميز املؤمن الصادق من املراتب الزائغ فهو نوع من االمتحان الذي يفصل بني
اجملتهد والبليد
______________________________________________
 _457السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
سؤال للشيخ جزاه هللا خريا شيخي هل انت موجود يف اراضي الدولة االسالمية
ام انك يف غري دولة وكيف تعيش يف غري دولة من دون مطاردة ومن املعلوم ان كل انصار
الدولة االسالمية اعزها هللا مطاردون وخاصتا انك تظهر مبقاطع صوتية وانت تقريبا اصبحت
مشهور بدفاعك عن الدولة
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مل يعد للدولة اإلسالمية أراض اآلن حتت
سيطرهتا ابملعىن السابق وإمنا ثغور هبا جماهدون ولست معهم بغري القلب والدعاء وأان
حاليا يف أرض من أرض هللا بعد تنقالت وهروب عرب احلدود وحنو ذلك واملطاردة
حاصلة ليس لنا فحسب وإمنا ألفراد األسرة جملرد اللقب وحنن حبمد هللا أنخذ ببعض
األسباب ونتوكل على هللا وحنرص على ذكر احلفظ بعد صالة اجلمعة ويف النهاية احلافظ
هللا ونتوقع أي شيء يف أي حلظة وهللا املستعان
______________________________________________
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 _458السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .هل الكذب من قبل الزوج قبل الزواج
يعترب سببا كافيا لطلب الطالق وطلب املهر من قبل الزوجه  .الرجل ادعا انه غري متزوج او
مطلق وبعد الزواج تبني انه متزوج ومازالت على ذمته
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ال..ليس هذا مبسوغ للطالق ..ولو كان
األمر كذلك لطلقت مجيع النساء فما يسلم أحد من حنو ذلك
______________________________________________
 _459السائل  :ابرك هللا فيك وجزاك خري اجلزاء سؤال صغري اذا تكرمت كما هوا معلوم ان
رؤؤس الطواغيت مخسة هل من الضروري ان تكون الرؤؤس كلها مطابقة لشخص ما حتا
يصبح بذالك طاغوت ام ان رئس واحد فقط يكفي مثال كاحلكم بغري ما انزل هللا حتا
يطلق على الفاعل اسم طاغوت؟!
الطرهوين  :كل من توفر فيه شيء من اخلمسة يصح أن يطلق عليه طاغوت ويراجع
لذلك كتابنا معركة املصطلحات يف مصطلح طاغوت
______________________________________________
 _460السائل  :السالم عليكم و رمحة هللا  . .هل تعترب األحكام القضائية الصادرة عن
قاضي مرجعيته القانون الوضغي وافق حكم هللا تعاىل أو حالفه  . .هل تعترب أحكاما
صحيحة تبىن عليها األعمال ؟ كالقاضي الذي يطلق امرأة طلبت خلع زوجها من احملكمة
هل يكون ذلك عند هللا انفذا ؟  . .مالحظة القانون و إن وافق شريعة هللا تعاىل لكنه ال
يستمد مشروعيته و قوته و إلزاميته كونه حكم تعبدان هللا ابلعمل به  ،إمنا يكتسب ذلك كونه
اختيار الشعب من خالل نوابه و له إلغاءه مىت أراد  .جزاكم هللا خريا
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ماوافق الشرع فهو حكم صائب وانفذ
بغض النظر عن القاضي واستمداده فهذا حياسب عليه القاضي واليؤثر يف صحة احلكم
وراجع للتفصيل كتابنا التحاكم للمحاكم الوضعية ابملوقع الرمسي
______________________________________________
 _461السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا
علمت أن
شيخنا لدي سؤال :ما حكم مال اكتسبتحه نتيجة ملعاملة ريبوية حرام جهال؟؟ ما
ح
هذه املعاملة هي معاملة حرام حىت علمين رجل صاحل جزاه هللا خريا ،فمنذ أن علمت أهنا
حرام تبت إىل هللا تعايل و لكن ما حكم الثمن الذي اكتسبته من خالله؟؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا كان حقا آلخرين فرده إليهم وإذا مل

يكن وتستطيع فصله والتصدق به فهو أوىل وإال فالعليك واجتهد يف االستغفار ملا
مضى منك
______________________________________________
 _462السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
شيخي الكرمي لقد مسعت قبل قليل رأيك يف مايسمى الشيخ حممد راتب النابلسي ولقد
مسعت انك ال تعرف عنه شيئا واان لقد مسعت من قبل رأيه ابلدولة االسالمية عندما حسأل
عنه وابحلقيقة كان جوابه مضحك لعاملً كان او من عوام املسلمني ملا فيه من قوله على انه
الجيوز احتالل االرض بدون استئذان او مشاورة واقامة دولة اسالمية وكأن رسولنا الكرمي
صلى هللا عليه وسلم دخل االراضي الذي كانت حتت سيطرة الروم والفرس بعد استئذاهنم..
والشيء املزعج بصراحة ان مثل هاذا الشيخ لديه شعبية كبرية وكما تفضلت حضرتك انه حتا
حليته يقوم حبلقها وحسبنا هللا ونعم الوكيل
هاذا مقتطف من كالمه حول الدولة االسالمية امسعه ابرك هللا فيك
https://youtu.be/RCGH99iDEA4
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته شأنه شأن كثريين خيلطون يف أمر الدولة
وقد قلنا إنه ليس مبرجع علمي ويستفاد منه يف الرقائق وحنوها
______________________________________________
 _463السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
سؤال شيخنا ابرك هللا فيك عندان يف الكلية دكتور مادة صار يل أقدمها  4دورات امتحانية
كل دورة اكون متأكد من احلل وضامن أبهنا سوف تنجح الدكتور كل دورة امتحانية يذهب
إليه بعض الطالب ومعهم بعض احللوى والفواكه فيعطيهم األسئلة ويقوم الطالب بتوزيع
األسئلة على معارفهم احد الطالب أعطاين األسئلة اليوم ضمن أسئلة متوقعة مث بعد فرتة قال
أحد الطالب ذهب للدكتور والدكتور أعطاه األسئلة
فما حكم تقدمي للمادة؟ هل جيوز أن أتقدم للمادة؟ أفتنا ابرك هللا فيك
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته تقدم للمادة وأسأل هللا لك التوفيق
والحرج عليك فيما جاءك دون سعي منك
______________________________________________
 _464السائل  :السالم عليكم ورمحة وبركاته  ...أحسن هللا إليكم شيخنا الكرمي  ،قرأت
لكم يف كتاب معركة املصطلحات هذا الكالم ( أما األشاعرة واملاتريدية ومن شاهبهم
فعلماؤهم خمطئون جمتهدون وال يوصفون بعلماء ضاللة ) كيف أوفق بني هذا الكالم وبني
كالم علماء كبار متقدمني ضللوا فيه أئمة األشاعرة ومن شاهبهم كأبو حممد بن كالب وأبو
بكر الباقالين وأبو إسحاق اإلسفرائين وأبو بكر بن فورك وأبو بكر القالنسي ومسوهم أئمة
ضاللة ؟
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته معلوم أنه كانت خصومة وصلت للقتال
بني احلنابلة واألشاعرة كما وضح ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وبني أنه اجتهد يف
اإلصالح بينهم فاليلتفت لكالم احلنابلة فيهم والعربة مبا استقر عليه األمر من عموم
علماء األمة وهو ماقررانه فدع عنك ماسواه
______________________________________________
 _465السائل  :السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته سؤايل اي عندان يف حمالت جتارية بيع
الرصيد فيه خصم  %10مثال تعطي صاحب احملل  100جنيه ينزهلا ليك  90جنيه تسأله
يقول هذه عموله شغله فهل هذا اخلصم يف حقه راب؟؟؟؟؟؟ وجزاك هللا خري
ج:

الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أرجو أال أبس يف ذلك فهو مقابل شغل
وقته ومساعدته لك
______________________________________________
 _466السائل  :كيف هو ذكر احلفظ ؟
الطرهوين  :ذكر احلفظ خرجناه يف موسوعة فضائل سور وآايت القرآن من حديث أمساء

وهو قراءة الفاحتة سبعا واملعوذات سبعا بعد صالة اجلمعة يف مكانه قبل أن يتكلم

______________________________________________
 _467السائل  :مقتطفات من كالم األلباين قال" :الكفر الذي خيرج من امللة؛ له عالقة
ابلقلب ،وليس ابلعمل"اه (سلسلة اهلدى والنور )00/31/21/238
قال" :حنن أنخذ قاعدة ونسرتيح :الكفر املخرج عن امللة يتعلق ابلقلب؛ ال يتعلق
ابللسان"اه (موسوعة األلباين يف العقيدة  ،706/5واهلدى والنور )00 :44 :15/672
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قال" :التفريق بني كفر وكفر؛ أن ننظر يف القلب؛ فإن كان القلب مؤمناً ،والعمل كافراً؛ فهنا
يتغلب احلكم املستقر يف القلب؛ على احلكم املستقر يف العمل"اه (موسوعة األلباين يف
العقيدة  488 /4واهلدى والنور  00 :01 :10/821و)00 :28 :58/821
قال" :إن تكفري املوحد بعمل يصدر منه؛ غري جائز؛ حىت يتبني منه؛ أنه جاحد ،ولو لبعض
شرع هللا"اه (الصحيحة )113/1/6
قال" :يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجاً عن امللة؛ إال إذا كان الكفر قد انعقد يف
القلب"اه
(موسوعة األلباين يف العقيدة  488/4واهلدى والنور  )00 :01 :10/821و:58 /821
)00 :28
وقال" :الكفر قسمان :كفر اعتقادي ،وكفر عملي؛ الكفر االعتقادي :هذا الذي يعتقد
اعتقاد الكفار؛ هذا مرتد؛ الكفر العملي :هذا الذي يعمل عمل الكفار؛ لكن ال يعتقد
اعتقادهم"اه (اهلدى والنور )00:28:35/247
هل هذا منهج اهل السنة ؟
الطرهوين  :منهج أهل السنة ليس مقتصرا على مسألة واحدة بل هو مسائل عدة
والشيخ يف اجلملة موافق جلل مسائل مانراه منهجا ألهل السنة إال أن كالمه يف هذه
اجلزئية خمالف هلم وإن كان يتوافق معهم يف النهاية يف األعمال الكفرية املتفق عليها ال
املختلف فيها فمسألة كفر اترك الصالة وكفر من مل حيكم مبا أنزل هللا معلوم اخلالف
فيها والتفصيل أما سب هللا تعاىل فإن الشيخ نص على أنه كفر أكرب خمرج من امللة
وجيب قتل صاحبه على احلاكم املسلم هذا كحكم عام وهو دليل على أنه يرى الكفر
ابلعمل لكنه عند التنزيل على األعيان له تفصيالت يتبني منها أن الشيخ يرى أن
الساب حقيقة مبطن للكفر يف قلبه وإال ملا سب هللا وهكذا يف سائر األعمال الكفرية
السائل  :اان اتعجب من كالمك اخي يف توجيه كالم االلباين حىت هو مل يدر يف خلده هذا
التوجيه
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الطرهوين  :وأان أتعجب من جرأتك أخي على حكمك على فهم عامل لكالم عامل مثله
فإما أنت أعلم منه وأفهم وهنا نطلب منك قناة لنسألك ونستفيد منك ونوجه لك
اإلخوة ألنك أوىل ابلسؤال ..وإما أنك متعد حلدودك فراجع نفسك ودونك كالم
الشيخ فلعلك مل تطلع عليه ..منقول عن أحد املدافعني عنه رمحه هللا يقول :
الساب َّ
للذات اإلهليَّة...؟!!
هل يُ ِّ
كفر الشيخ األلباين -رمحه هللاَّ -

قد انتشرت فرية رمي الشيخ احملدث األلباين -رمحه هللا -ابإلرجاء بني بعض الرعاع
اجلهلة ،مستدلني بعدة شبه ،منها أنه حيصر الكفر ابإلستحالل حىت يف حكمه على
وجل ،ومن أقوى أدلتهم على ذلك قوله رمحه هللا يف بعض أجوبته" :هذا
الساب هلل َّ
عز َّ

من سوء الرتبية"..

فأتوا بفاقرة غرضهم فيها نزع ثقة األمة من األلباين مث اسقاطه؛ ألنه مل جياريهم يف ابطلهم
وعراهم فجزاه هللا خريا على ما َّ
قدم.
يف مسائل التكفري بل قصم ظهورهم َّ
مث رأيت من مجع فتاوى الشيخ األلباين -رمحه هللا -يف مسألة حكم ساب هللا تعاىل وهو

الشيخ اليماين شادي بن حممد بن سامل آل نعمان -حفظه هللا -يف كتابه الرائع "موسوعة
العالمة اإلمام جمدد العصر حممد انصر الدين األلباين" فأحببت اقتباس ما نقل يف هذا
املوضوع ذاب عن عرض الشيخ األلباين َّ -نور هللا ضرحيه َّ
مد بصره.-
[ابب حكم سب هللا ورسوله والدين

سؤال :هناك أانس يشتمون الذات اإلهلية ورسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلم -
والدين فهل خيرج هؤالء من ملة اإلسالم ،وما التصرف الذي ينبغي أن يكون؟
الشيخ :أما هل خيرج من ملة اإلسالم من يسب الذات اإلهلية هذا بال شك ما حيتاج إىل
ذر قرنه ،ولكن الذي ميكن أن يقال يف
سؤال فضال عن جواب؛ ألنه هو الكفر الذي َّ
مثل هذه املناسبة :أن من صدرت منه كلمة الكفر له حالة من حالتني:
إما أن يعين ما يقول ،وإما أنه ال يدري ما يقول ففي احلالة األوىل اجلواب السابق أنه
كافر مرتد عن دينه ،ولو كان هناك حاكم مسلم حيكم مبا أنزل هللا فهذا يصدق عليه
قوله عليه السالم« :من بدل دينه فاقتلوه» لو أن مسلما يشهد أن ال إله إال هللا وأن
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حممد رسول هللا ،لكن مثل القاداينية أنكر أن يكون حممد  -صلى هللا عليه وآله وسلم
 خامت األنبياء هذا يقتل؛ ألنه أنكر شيئا معلوما من الدين ابلضرورة ،ما ابلك من سبالذات اإلهلية؟! ما ابلك من سب رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلم -؟! إىل
آخره ،فال شك أن هذا يعترب مرتدا وأنه يقتل ردة ،هذا يف احلالة األوىل إذا كان يعين ما
يقول.
أما إن كان ال يعين ما يقول فهنا ال بد من شيء من التفصيل ،إما أن يكون أعجميا
يقول كلمة عربية ال يفقه معناها وهي الكفر أو أن يكون عربيا مستعجما  ..نسي اللغة
العربية وما عاد يفقه فتكلم بكلمة الكفر وهو ال يفهم أهنا كلمة كفر ،وهذا املثال يف
بعض الكلمات السابقة مسعتم قول الرسول عليه السالم« :من حلف بغري هللا فقد كفر»
فما أكثر ما نسمع من املسلمني احللف بغري هللا كيف؟ ألهنم جيهلون أن احللف بغري هللا
كفر ،فهل هذا حيكم بكفره؟ هذا يدخل على التفصيل السابق :إن كان يعين فهو كافر،
وإن كان ال يعين فهنا أييت البيان.
ال بد أن يذكر هذا اإلنسان أبن هذا الكالم الذي يقوله هو كفر فعليه أن يرجع عنه وإال
قطع رأسه ،جاء يف مسند اإلمام أمحد ابلسند الصحيح عن عبد هللا بن عباس رضي هللا
تعاىل عنه« :أن النيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -خطب يوما يف أصحابه فقام رجل
وقال له :ما شاء هللا وشئت اي رسول هللا! فقال عليه السالم :أجعلتين هلل ندا قل :ما
شاء هللا وحده» أجعلتين هلل ندا ،أي :شريكا ،ترى! هذا الصحايب الذي جلس يف جملس
نبيه وقد آمن به وأنقذه هللا به من الشرك إىل التوحيد ملا قال له الرسول عليه السالم:

«أجعلتين هلل ندا» شريكا ،ترى! هل قصد أن جيعل رسول هللا شريكا مع هللا؟ اجلواب:
ال؛ لذلك اكتفى رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -بتذكري هذا الرجل أن هذه
الكلمة اليت قلتها هي كلمة كفر لكن أان أدري أنك ال تعين ما تقصد؛ ولذلك اكتفى
بتذكريه ومل يطبق عليه حكم املرتد عن دينه؛ ألنه ما كان قاصدا ملا يقول.
فمن نطق إذا بكلمة الكفر وهو يدري ما يقول فهو املرتد وحكمه القتل ،ومن كان ال
يدري لسبب أنه مل يعرف الدقة يف املعىن الذي تضمنه كالمه كما يف حديث ابن عباس
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أو قال كلمة الكفر وهو يدري ما يقول لكنه قاهلا مضطرا ،هذه صورة أخرى :فهو ال
يكفر ويف ذلك نزل قوله تعاىل{ :إ َّال َمن أُكرَه َوقَ لبُهُ ُمط َمئن ابإلميَان} (النحل.)106:
كما جاء يف كتب التفسري ولو أنه يف السند شيء من الضعف لكن اآلية معناها واضح

جدا ،وهذه الرواية توضح هذا املعىن أو تزيده بياان وتوضيحا أن املشركني ملا أخذوا
بالال وعدي بن حامت الطائي وعذبومها عذااب شديدا ،أما بالل فذلك الرجل الصبور
الذي كان حتت العذاب الشديد يطلبون منه اإلشراك ابهلل فما يكون منه إال أن يقول:

أحد أحد ،وهم يعذبونه أشد العذاب عمار بن ايسر رضي هللا عنه مل يصرب فعرضوا عليه
ملا جسوا نبضه وأن صربه نفد عرضوا عليه أنه يسب الرسول ويشتمه كما هم يشتمونه
حىت يرتكوا سبيله ،فوافقهم فقال عن الرسول أبنه ساحر شاعر كذاب ،فأطلقوا سبيله،
لكن سرعان ما انتبه خلطئه فجاء إىل الرسول عليه السالم فذكر له ما فعل ،وهذا من
قوة إميانه ،فقال له عليه السالم« :كيف جتد قلبك؟ قال :أجده مطمئنا ابإلميان ،فقال
عليه السالم :فإن ع
ادوا فعد» فإن عادوا إىل تعذيبك ومل جتد خملصا من العذاب إال أبن تشتمين وقلبك

عامر ابإلميان  ..مطمئن ابإلميان فاختذ هذه الوسيلة ما دام أنك ال تزال يف إميانك ،إذا:
كلمة الكفر ال يدان هبا القائل إال هبذا التفصيل الذي ال بد منه ،نعم.
مداخلة :من قاهلا يف الغضب؟
الشيخ :كذلك اي أخي! ال يؤاخذ  ..ربنا عز وجل ذكر يف القرآن الكرمي قصة موسى مع
قومه حينما ذهب ملناجاة ربه ،وملا رجع ويف يده األلواح من التوراة وأخرب اخلرب من أخيه

موسى أبن قومه عبدوا العجل من بعده أخذ األلواح وضرهبا أرضا ،لو فعل هذا مسلم
ابلقرآن الكرمي عامدا متعمدا يكفر فكليم هللا  ..كالم هللا الذي هو التوراة ما يفعل هذا
عامدا ،إذا :الغضب أيضا عذر لذلك كان من رأي بعض العلماء وهو الصواب أن
حكم القاضي غضبان ال ينفذ ،مطلق زوجته وهو غضبان ال ينفذ طالقه ،قال عليه
السالم« :ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان» [ ]1ملاذا؟ ألن الغضب حيول بني
صاحبه وبني التفكري السليم ،كذلك قال عليه السالم« :ال طالق يف إغالق» []2
اإلغالق فسر مبعنيني:
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املعىن األول :اإلكراه فإذا واحد أكره رجال لغاية يف نفسه أن يطلق زوجته وهذا يقع
كثريا فذهب يطلقها ،ال يقع هذا الطالق؛ ألنه مكره.
فسر ابملعىن الثاين وهو اإلغالق ،أي :الغضب ،فإذا غضب اإلنسان من زوجته يف
ظرف ما  ..يف حالة ما وذهب يطلقها هذا الطالق لغو ال قيمة له ،وقصة موسى عليه
السالم مع األلواح أكرب دليل على أن صاحب الغضب ال يؤاخذ ولكن هذا الغضوب
ينصح أبن ميلك أعصابه ،وحنن ننصح هؤالء الذين يسارعون إىل تطليق زوجاهتم حبالة

غضبية ننصحهم :اي مجاعة اتقوا هللا ،وتذكروا قول الرسول عليه السالم« :ليس الشديد
ابلصرعة ،إمنا الشديد من ميلك نفسه عند الغضب» [ ]3فنقول هلم :قد تسأل بعض
الناس عن طالقك لزوجتك يف حالة الغضب فيطلقها منك وأنت تثق بعلمه لكن فيما
بعد تندم والت حني مندم؛ لذلك ال تغضب.
ويعجبين يف هذه املناسبة حديث يف صحيح البخاري« :أن رجال جاء إىل النيب  -صلى
هللا عليه وآله وسلم  -فقال له :أوصين اي رسول هللا ،قال :ال تغضب» [ ]4كأنه
وجدها كلمة ليس هلا قيمة « ...قال :اي رسول هللا أوصين ،قال :ال تغضب ،قال :اي
رسول هللا أوصين ،قال له :ال تغضب» ثالث مرات ،كأن الرجل يف األخري فاء لنفسه
وطبقها يف حياته ،قال :فوجدت اخلري كله يف ترك الغضب؛ لذلك الشديد هو الذي
ميلك نفسه عند الغضب.
"اهلدى والنور" ()00 :05 :19 /743

[سؤال :شيخنا يف بعض األمور ترتكب خاصة يف بالدان هون من األمور الكفرية يعين
نرى خطورهتا أعظم من املسألة اللي احنا بصددها ،أال وهي سب الدين والرب ،كثري
من مجاعاتنا وكذا من يسب هللا والدين تكرارا ويوميا ويصلي ،ولكن هذا أليس كفرا؟
عندك تفصيل هلذا اي شيخ؟
الشيخ :ما حيتاج إىل كبري تفصيل هذا ،أان أعتقد أن هؤالء الذين تصدر منهم هذه
الكفرايت اللفظية ،خلينا نسميها ،بواقع أمرها :الذين تصدر منهم هذه الكفرايت
اللفظية ،حنن نسمع الكثريين منهم ،من يُتب ُع كفره ابالستغفار ،هذا إيش معناه ،معناه أنه

هذا حيتاج إىل عصايتني تالتة ولن يعود مرة أخرى إىل مثل هذه اللفظة الكافرة .أريد أن
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أقول :هذا من سوء الرتبية ،وعدم قيام احلاكم ابلواجب من تربية املسلمني على شريعة
صاص َحيَاة َاي أُويل األَلبَاب}
رب العاملني ،كما قال عز وجلَ { :ولَ ُكم يف الق َ
(البقرة ،)179:فلو أن هناك نظاما حيكم ابإلسالم على األقل من بعض اجلوانب منها،
اليوم نعرف مع األسف الشديد أن فردا من أفراد الرعية لو أنه سب مقاما ساميا من
البشر هذا ال بد من أن يعاقب وأن يسجن ،وال يدقق فيه التدقيق الواجب شرعا ،اي
ترى هذه هتمة  ، ..بينما تصل القضية املتعلقة بسب رب العاملني أو سب نبيه الكرمي أو

شريعة اإلسالم يفهمون جيدا أن هذا وقع بيلفوها ومبشوها ،فهذا كله عكس للحقائق،
فلو كان هناك من يؤدب هؤالء مرة مرتني ثالثة ،وشاع اخلرب بني أمثال هؤالء القليلي
األدب والرتبية فسوف لن تسمع أحدا يقع يف هذا الكفر اللفظي ،فأان أريد أن أصل،
هذا واقعنا مع األسف الشديد ،يعين ما يف من يقيم احلكم الشرعي على هذا الفاسق،
فنحن اآلن ما الذي منلكه مع هؤالء ،ما منلك شيئا سوى أن نذكرهم وأن نعرفهم أبنه
هذا كفر ،فهل أنت تعين ما تقول؟ حنن نعرف أن بعض الكفار من الشباب الذين ربوا
تربية ال دينية قد يصارحك ابلواقع ،بيقلك :بال هللا بال إسالم بال كذا إىل آخره ،هذا
شر ما ميكن أن يقع من أنواع هؤالء الفاسقني ،ماذا ميكنك أن تفعل معهم؟ ال شيء،
إذا ليس لك إال الكلمة الطيبة إال النصيحة ،وتذكريه أبنك إن كنت مسلما حقا ،فما
ينبغي لك أن تسب رب العاملني الذي خلقك وعدلك وسواك إىل آخره ،لذلك ابرك هللا
فيكم حنن جيب اآلن أن هنتم ابإلصالح املزدوج ،إصالح القلب والقالب ،وال نتحمس
إنه هذا كفر يالَّ بقى اقتله ،ستقتله وقد تكون خمطئا ألنه قد ال يكون قد كفر كفرا
يستحل به دمه ،فتقتل أنت مقابل قتلك إايه ،ورمبا تتسع القضية بسبب القبلية أو
البلدية أو ما شابه ذلك ،لذلك
نقول :ال بد من هذا التفصيل لنخلص من كثري من املشاكل ،منها هذا اخلروج السابق
ألوانه.
امللقي :هل يدخل يف هذا ابلنسبة لأللفاظ حديث املتفق عليه يف الرجل الذي ضلت
انقته.
الشيخ :آه أنت ريب.
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امللقي :اللهم أنت عبدي وأان ربك.
الشيخ :اللهم أنت عبدي وأان ربك نعم ،هذا قال بلسانه ما ليس يف قلبه .لكن لكن ال
خيفى على مجيع احلاضرين خباصة على مثلكم أن هناك فرقا كبريا بني هذا؛ ألنه هذا من
شدهه.
امللقي :نعم.
الشيخ :قاهلا هذه الكلمة الكافرة ،لكن ذاك من سوء تربيته.

امللقي :ال أقصد أنه مها أن القلب مل يربط على هذه
الشيخ :قصدك مفهوم متاما.
امللقي :نعم.
الشيخ :لكن أردت أن أنبه على الفرق.
"اهلدى والنور" (])00 :21 :24 /752

[مداخلة :من الناس من يسب الذات اإلهلية ،وهؤالء على ثالثة أصناف:
الصنف األول :يسب يف حالة غضب شديد فإذا هدأ وتذكر استغفر واتب.
الصنف الثاين :يسب جحودا وإنكارا وتكربا ويف كل حالة.
الصنف الثالث :يسب عنادا للمتدينني ،أو إذا رأى متدين يثري غضبه ،فما حكم كل من
هؤالء ،وماذا جيب على كل منهم ،وماذا جيب على من يعاشرهم أو يسكن معهم؟
الشيخ :األصناف الثالثة أان فهمت صنفني جيمعهما اإلميان وهو الذي يسب يف حالة

الغضب ،والذي يسب يف حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه جيحد الشرع ،فالقسم
الثالث ليس واضح حىت نفكر يف جواب عنه.
مداخلة :يدعي أنه مؤمن لكن  ...مثال غضب مع أحد املتدينني.
الشيخ :هذا واحد ،اترك امللحد ،والثاين من؟
مداخلة :الثاين :الذي إذا غضب ألي غضب مثال يسب مث إذا هدأ استغفر.
الشيخ :هذا هو.
مداخلة :ليس [نفسه]  ، ...ذاك فقط مع املتدينني.
الشيخ :هذا هو واحد اي أخي! ما الفرق بينهم؟
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مداخلة :ال ،يوجد اثنني مع امللتزمني ،إنسان ال يستعمل هذه الطريقة إال مع امللتزمني،
وإنسان مع كل الناس يف أي غضب.
الشيخ :املهم أخي! من سب هللا عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه ،أما من
يسب هللا أو شرعه ودينه وهو يف ثورة غضبية ،فإذا ما ذكر تذكر واتب وأانب واستغفر
فهذا ليس كافرا بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب ،ولكن فيما يتعلق جبزء آخر من سؤالك،
ما موقف من يسمع من هذا أو ذاك هذا الضالل وهذا الكفر ،فنحن نقول :ابلنسبة
هلذا السامع ليس له إال أن يذكره وأن ينصحه وأن ينكر ذلك عليه بقوله ،أما أن ينكر

عليه ابلفعل فذلك أوال :ليس من خصوص األفراد وإمنا هذا من خصوص من كلفه
الشارع إبقامة احلدود ،فهذا الذي يسب هللا أو شريعته هذا إما أن يكون ملحدا
فيستتاب فإن اتب وإال قتل ،من الذي يستتيبه ومن الذي يقتله إذا مل يتب؟ هو احلاكم.
وإذا قيل كما نسمع دائما وأبدا :أن احلاكم اليوم مع األسف يف أكثر البالد اإلسالمية
ال يطبق أحكام الشريعة ،فنقول :إذا احلاكم مل يطبق أحكام الشريعة فذلك معناه :أنه ال
يريد أن يطبق أحكام الشريعة ،فإذا قمت أنت وطبقت احلكم الشرعي يف مثل هذا
الكافر معىن ذلك :هو سيعود ويطبق حكمه غري الشرعي عليك ،وهلذا فليس لك إال
أن تنصح وأن تذكر.
مث هناك تفصيل ال بد من مراعاته :كثريا ما نسمع أن رجال وحديثا مسعنا حادثة مؤسفة:
أن أخا قتل أخته ملاذا؟ ألنه علم أهنا تتعاطى الفاحشة ،وهذا يتكرر مع األسف يف هذا
الزمان ،ميكن أن تكون هذه الفتاة اليت قتلت من أخيها أو من أبيها أن يكون مسئوال

عن وقوعها يف الفاحشة هو أبوها وأخوها ،حيث أرخوا هلا احلبل كما يقال على الغارب
وأطلقوا هلا احلرية الكاملة ،فإذا خرجت من بيت أبيها أو أخيها خترج متربجة بزينتها،
وهم يشاهدوهنا بل هم الذين يشرتون هلا هذا اللباس اخلليع ،فإذا ما وقعت يف الفاحشة
الكربى وهم الذين يسروا السبيل هلا يف وقوعها يف هذه الفاحشة اثرت فيهم الغرية
فقتلوها ،فهم اجلناة عليها أوال ،مث قد ال تستحق القتل فقد تكون مثال غري متزوجة فال
جيوز قتلها وإمنا جلدها.
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فهؤالء الذين يريدون أن يتولوا تنفيذ بعض احلدود الشرعية هؤالء أوال :جيب أن يكونوا
من أهل العلم.
واثنيا :جيب أن يكون قد وكل إليهم تنفيذ األحكام الشرعية ،وهذا ال يتحقق يف أكثر
األحوال اليت تقع اليوم منها :هؤالء الناس الذين يسبون دين اإلنسان لثورة غضبية،
فأنت ال تستطيع أن تطبق عليه احلكم الشرعي؛ ألنك ينبغي أن يكون لك سلطة عليه
غري الكالم  ..سلطة تنفيذية كما يقولون.

هلذا إذا مسعتم إنساان يكفر بلسانه كفرا ما فليس عليكم إال أن تذكروه ،وأن أتمروه

ابملعروف وأن تنهوه عن املنكر فإن اتب فبها ونعم وإال فأمره إىل هللا.
مداخلة :شيخ! ابلنسبة للذي يهدأ ويستغفر ،ينفعه االستغفار أو تلزمه الشهادة؟
الشيخ :الشهادة أخي هنا جتب فيما إذا كان قاصدا والعياذ ابهلل؛ ألنه كفر ،وحينئذ ال
جتب الشهادة فقط ،إذا كان متزوجا طُلِّ َقت زوجته فعليه أن يعقد عليها من جديد،
ترتتب أحكام شرعية فيما إذا كان قاصدا للسب؛ ألن هذا يكون كفرا قلبيًّا.
وكثري من هؤالء الذين تقول عنهم يستغفرون كفرهم هذا كفر لفظي ليس كفر قليب،

فحينئذ ال جتب الشهادة ،لكن إذا قاهلا على سبيل الذكر والتوبة واألوبة إىل هللا فهذا
جيد
بال شك ،لكن جيب أن نعرف أنه إذا قلنا :أال جتب عليه الشهادة من جديد؟ نقول:
جتب إذا كان سب عن عقيدة  ..عن قلب ،وجيب عليه بعد ذلك أمور وأشياء كثرية كما
قلنا آنفا.

"اهلدى والنور" (.])00 :55 :45 /544
______________________________________________
 _468السائل  :السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته
أحسن هللا إليكم شيخ ما حكم عمل عامل البناء يف بناء بيوت الطواغيت ؟ و جزاكم هللا
خريا
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته األوىل أال يشارك يف شيء هلم إن استطاع
وإال فاليوجد ما يدل على حترمي ذلك وقد اختلف الفقهاء يف العمل يف بناء الكنيسة
اليت جعلت للكفر والشرك حىت قال الشافعي رمحه هللا  :أكره للمسلم أن يعمل بنِّاء،
أو جنارا ،أو غري ذلك يف كنائسهم اليت لصالهتم.
السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أليس معىن الكراهة يف كالم اإلمام الشافعي رمحه
هللا هو التحرمي كما هو مصطلح العلماء املتقدمني
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته األصل يف إطالق املتقدمني الكراهة هو
التحرمي يف الغالب ولكن بناء الكنيسة مشاركة يف إقامة صرحا للشرك فاملظنون عدم
االكتفاء بلفظ التحرمي فضال عن لفظ الكراهة وإمنا احلكم ابلكفر ولكن ملا وجد انفكاك
يف اجلهة مل حيكم ابلكفر مث احليدة عن لفظ التحرمي يكون له مسوغ غالبا وهو احتمالية
التأويل فيه وعلى كل ثبت عن الشافعي وغريه إطالق الكراهة واليريدون هبا التحرمي كما
قال رمحه هللا يف اللعب ابلشطرنج  :إنه هلو شبه الباطل  ،أكرهه وال يتبني يل حترميه
______________________________________________
 _469السائل  :السالم وعليكم ورمحة هللا وبركاته
فضيلة الشيخ أحسن هللا إليكم هل جيوز حلق شعر اخلدين مبا يسمى عندان يف سورية
احلنجرة ما ابب تزين وجتميل اللحية أفيدوان ابرك هللا فيك .
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا كان شعرا على الوجنتني وليس على
اللحيني فال حرج يف أخذه ..ولكن البعض يبالغ فيجور على اللحية فالبد من االنتباه
لذلك
______________________________________________
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 _470السائل  :السالم عليكم ورمحة وبركاته  ...أحسن هللا إليكم شيخنا الكرمي  ،سأنقل
لك سؤال سؤله الشيخ ابن ابز وجوابه  ،شيخنا أان أعتقد مبا قاله الشيخ فما رأيكم ؟ وما
صحة كلهم يف النار إال واحدة ؟ وهل األشاعرة واملاتريدية داخلني يف هؤالء الفرق ؟ فأنت
تعتقد أهنم من أهل السنة واجلماعة فيما وافقوا عليه أهل السنة  ،واالشاعرة خالفوان يف ستة
أصول تقريبا فما العمل ؟ هل هم منا أم من الفرق ؟ شيخنا أرجوا التفصيل  ،املوضوع أمهين
!
يف سؤاله الثاين يقول :مساحة الشيخ! ما املراد بقول النيب ﷺ عن األمة حيث يقول يف
حديث :كلهم يف النار إال واحدة وما هي الواحدة؟ وهل االثنتان والسبعون فرقة كلهم
خالدون يف النار؟ أفيدوان مأجورين.
اجلواب:
النيب ﷺ قال :افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة يعين :كلها هالكة إال
واحدة ،وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة يعين :كلها هالك إال واحدة ،وستفرتق
هذه األمة على ثالث وسبعني كلها يف النار إال واحدة فالواحدة هم أهل السنة واجلماعة،
هم الصحابة وأتباعهم إبحسان ..أهل التوحيد واإلميان ،والثنتان والسبعون متوعدون ابلنار،
خملدا فيها،
فيهم الكافر ،وفيهم العاصي ،وفيهم املبتدع ،فمن مات منهم على الكفر فله النار ً
ومن مات على بدعة دون كفر ،أو على معصية دون كفر؛ فهذا حتت مشيئة هللا ،وهو
متوعد ابلنار ،وهبذا يعلم أهنم ليسوا كلهم كفار بل فيهم الكافر وفيهم غريه من العصاة
واملبتدعة .نعم.
املقدم :أحسن هللا إليكم مساحة الشيخ.
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته كالم الشيخ واضح وخمتصر وجيد
واألشاعرة واملاتريدية من هذه الفرق ولكن بدعتهم يف اجلملة غري مكفرة إال عند بعض

غالهتم وهذا حكم على الفرقة ومذهبها وليس حكما على أفرادها فعلماؤها اجملتهدون
معذورون مأجورون خبالف الرافضة مثال أو الباطنية النصريية أو اإلمساعيلية فهي فرق
بدعتها كفرية وعلماؤها كفار مرتدون
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______________________________________________
 _471السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته احسن هللا اليكم السرية سؤاالن اوهلما :
اخت زوجها مقتول تقبله هللا بقي له صيام ثالثة اايم وهي مريضة ال تستطيع القيام تقضيها
له فهل هلا ان تطعم مساكني كفارة؟ وهل جيوز ان تقضيها له اخت اجنبية ال عالقة هلا به؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته من مات وعليه صوم صام عنه وليه
والزوجة ليست من أولياء امليت ومن ابب أوىل الغريب ..وال قلق يف عدم الصوم عنه
فهو معفو عنه إن شاء هللا
______________________________________________
471أ_ السائل  :والسؤال الثاين تقول أخت ابعت ألخت أخرى كيس أمسنت فقالت
البائعة للمشرتية تعايل خذي كيسك فقالت املشرتية ان اتركيه على مكانه وسوف اخذه
الحقا حىت حدث فيضان فسد فيه االمسنت فهل على البائعة اعادة املال للمشرتية لسوء
حفظها ألمانتها أم أن املشرتية هي املخطئة لتأخريها أخذ الكيس؟
الطرهوين  :وأما السؤال الثاين فاألمسنت صار أمانة عند البائعة بعدما مت البيع وليس
على املؤمتن ضمان السيما مع عدم التفريط فالفيضان جائحة اليد لإلنسان فيها
السائل  :وماذا عن إعادة مبلغ البيع للمشرتي؟ من املؤمتن هنا؟ البائع؟
الطرهوين  :نعم البائع هو املؤمتن والجيب رد الثمن عليه
______________________________________________
 _472السائل :اقوال_بعض_اهل_العلم_يف_االشعرية
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• قال شيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلروي األنصاري رمحه هللا تعاىل :
"مسعت بالل بن أيب منصور يقول  :مسعت عمر بن إبراهيم يقول  :السائل :ال_حتل
_ذابئح_األشعرية  ،ألهنم ليسوا مبسلمني  ،وال أبهل كتاب  ،وال يثبتون يف األرض كتاب
هللا".
• قال أيضا :
"رأيت حيي بن عمار ما ال أحصي من مرة على منربه السائل :يكفرهم -أي األشعرية-
ويلعنهم  ،ويشهد على السائل :أيب_احلسن_األشعري_ابلزندقة  ،وكذلك رأيت عمر بن
إبراهيم ومشائخنا".
📓 ذم الكالم و أهله ( .) 411 /4
• قال الشيخ اإلمام احلافظ أبو نصر عبيد هللا بن سعيد السجزي رمحه هللا تعاىل :
"وينبغي أن يتأمل قول الكالبية واألشعرية يف الصفات  ،السائل :ليعلم_أهنم_غري_
مثبتني_إهلاً يف احلقيقة  ،وأهنم يتخريون من النصوص ما أرادوه  ،ويرتكون سائرها وخيالفونه".

📓 رسالة إىل أهل زبيد ( ص .) 173
• قال اإلمام عبد الوهاب ابن احلنبلي رمحه هللا :
واعلم اي أخي – وفقنا هللا وإايك  -أن األشاعرة يسلكون يف إبطال القرآن مسلك السائل
:الباطنية_يف_اإلحلاد_والزندقة .
📓 الرسالة الواضحة يف الرد على األشاعرة ( .) 2 / 684
• قال اإلمام املقريزي الشافعي رمحه هللا :
"وقد انتشر مذهب األشعري يف األمصار حبيث نسى غريه  ،حىت مل يبق اليوم مذهب خيالفه
إال أن يكون مذهب احلنابلة  ،فإهنم على ما كان السلف ال يرون أتويل ما ورد من
الصفات".

📓 اخلطط ( .) 192 /4
اإلمام ابن رجب احلنبلي رمحه هللا :
• قال ح
"عندما تويف اإلمام ابن الفاعوس الزاهد كان أهل بغداد يصيحون يف جنازته  :هذا يوم سيني
ي ".
ي السائل :وال_أشعر ي
حنبلي  ،السائل :ال_قشري ي
ي
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📓 الذيل على الطبقات ( .) 387/1
اإلمام أبو إمساعيل اهلروي رمحه هللا :
• قال ح
"ومسعت عبد هللا بن أيب نصر املؤدب يقول  :السائل :ما_صلى أبو نصر الصابوين السائل
:على_أبيه ألنه كان من السائل :األشعرية ".
📓 ذم الكالم وأهله ( ج  4رقم .) 1340
سوايل للشيخ اليس هذا تكفري من هؤالء العلماء لألشاعرة ؟
الطرهوين  :اإلخوة الذين يسألون عن األشاعرة سبقت اإلجابة عمن ذكر عنه تكفري

األشاعرة وأن ذلك بسبب اخلصومة اليت وصلت للتكفري والقتال وقد زالت حبمد هللا
وانقضت حبمد هللا وساهم يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية كما وضحنا وننصح بقراءة
مقالنا جلسة عابرة عن األشاعرة وهي ضمن كتاب القصف املقنن على مكفر املعني
دون شروط وموانع وهذا رابط املقال مستقال
https://www.facebook.com/aboarqamtarhuni/posts/
1010020532745725
وهذه النقول اليتيمة ال يوجد فيها ماله قيمة علمية يلتفت هلا وبعض من نقل عنهم
اليساوي نعل أو شسع نعل إمام من أئمة األشاعرة مثل اإلمام البيهقي مثال وبعضها عن
جماهيل القيمة هلم وبعضها ليس فيه أي عالقة ابلتكفري  ..فاليلتفت لشيء منها بل
بعض مافيها يستحق صاحبه أن يؤدب وجيلد على ماصدر منه يف حق أئمة الدين وهو
اليعرف له أي نتاج نفع به األمة مثل من يطعن فيهم وهم أسياد له

أما اهلروي نفسه فلو عومل بنفس معاملة من حيتج هبذه النقول على تكفري األشاعرة

لكان أكفر منهم مبراحل فبالايه يف التصوف الختفى على طالب علم وما وقع فيه أعظم
مبراحل مما وقع فيه األشاعرة فلئن كانت أقدامهم زلت يف ابب الصفات فلقد زلت قدمه
يف وحل وحدة الوجود وخرافات كفار التصوف النظري ويكفيه األبيات اليت ذكرها يف
كتابه :
ماوحد اخللق من واحد

إذ كل من وحده جاحد
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فاهلل املستعان
______________________________________________
 _473السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته احسن هللا اليكم هل األصل يف سكان
إيران هو اإلسالم اي هل جمهول احلال يف ايران حيكم إبسالمه بسيماه؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مناطق أهل السنة الشك أن األصل فيهم
اإلسالم فاجملهول الذي السيما عليه حيكم إبسالمه وأما مناطق الرافضة فاخلالف فيها
قائم على اخلالف يف تكفري عوامهم أبعياهنم فمن كفر أعيان عوامهم فاجملهول الذي
السيما عليه يعامل معاملة املرتد وأما من مل يكفر أعيان العوام فاألصل يف اجملهول
اإلسالم كذلك
أما اجملهول الذي ظهرت عليه السيما يف أي مكان فاالعتبار بسيماه
______________________________________________
 _474السائل  :السالم عليكم شيخنا هل جيوز للرجل ان يقسم ماله وارضه على ابناءه
وبناته على اساس مرياث يف حياته حىت ال يكون هناك خالف ام ال جيوز ذلك ....
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف ذلك ولكن تتم اهلبة وال تؤجل
لبعد الوفاة وإال اعتربت وصية
______________________________________________
474أ_ السائل  :شيخنا سؤل اخر من املعلوم ان مال ودم الكافر االصل فيه احلل ومنه
املرتد فما املانع املعترب شرعا حىت ال حنتطبه اال يف القتال هل هناك خمصص ....واعتذر عن
االطالة
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الطرهوين  :كلمة ومنه املرتد هذه ابطلة فالكافر األصلي له أحكامه واملرتد له أحكامه
ومال املرتد إما ألهله وإما لبيت املال واليدخل يف االحتطاب حبال وراجع مقالنا عن
االحتطاب يف كتاب أحكام الدور يف املوقع الرمسي
______________________________________________
 _475السائل  :جاء يف كتاب وليتربوا ما علو تتبريا للشيخ عمر االشقر رمحه هللا بيان ينقله
الشيخ عن مؤمتر علماء فلسطني االول املنعقد يف يناير 1935
البيان حيكي اإلمجاع علي حرمة بيع األراضي يف فلسطني لصاحل اليهود  ..النقطة املهمة ما
جاء بعدها وبعد سرد البيان لفتاوي واايت وغريها النص التايل:
(فيعلم من مجيع ما قدمناه من األسباب والنتائج واالقوال واألحكام والفتاوي أن ابئع األرض
لليهود يف فلسطني سواء كان ذلك مباشرة أو ابلوساطة وأن السمسار واملتوسط يف هذا البيع
واملسهل له واملساعد عليه أبي شكل ،مع علمهم ابلنتائج املذكورة ،كل أولئك ينبغي أال
يصلي عليهم ،وال يدفنوا يف مقابر املسلمني ،وجيب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأهنم وعدم
التودد إليهم وابو كانوا آابء أو أبناء أو إخواان أو أزواجا) ايل آخر البيان.
ما رأيكم يف هذا الكالم وهل يسع املسلم األخذ مبا جاء يف هذا البيان من عدم الصالة
عليهم وعدم دفنهم يف مقابر املسلمني ونشر البيان لوصف حال الطواغيت يف دول اخلليج
ومصر واخل والتشنيع عليهم تنفري الناس منهم؟
الطرهوين  :نشر ذلك أمر جيد للتنفري من كل حماولة للتطبيع مع هؤالء الكفار احملاربني
لكن الينزل مافيه على األعيان حىت ينظر هل يتطابق ماذكر فيه على العني املقصودة أم
ال مث استيفاء الشروط وانتفاء املوانع

______________________________________________
 _476السائل  :شيخنا هل ما يقال أبن العالمة سليمان العلوان  -فك هللا ابلعز اسره -
من احملدثني علي منهج املتقدمني  .صحيح ؟
50

الطرهوين  :نعم الشيخ العلوان فك هللا أسره ممن يسلك مايسمى مبنهج املتقدمني ولذا
يضعف كثريا من األحاديث اليت يصححها وحيسنها العلماء وقد أشار األخ ملقالنا عن
هذا املنهج يف املوقع الرمسي
https://tarhuni.net/4889
______________________________________________
 _477السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  ...أحسن هللا إليكم شيخنا الكرمي ،
شيخنا  -كتب هللا أجركم  -أزلت عين كثري من الشبه حول األشاعرة املتقدمني  ،لكن حىت
تكتمل عندي الصورة أسأل اليوم عن األشاعرة املعاصرين اليوم كشيخ األزهر و علي مجعة
وعبد هللا رشدي والبوطي ومجيل احلبشي وسعيد فودة وكل من ينتسب لألشاعرة اليوم (
شيخنا أان ال أسأل خبصوص عمالتهم للطواغيت فهي معلومة ) لكن يف اختالفهم العقدي
معنا مع علمهم مبعتقدان كامال وإقامة احلجة عليهم من كثري من املشايخ ومناظرهتم
ونصحهم إايهم ؟؟؟ وأسأل أيضا عن طالب العلم من األشاعرة واملاتريدية  ،ماهو واجبنا
جتاههم ؟؟؟ وهل يعذرون التباعهم علماء األشاعرة املتقدمني واملعاصرين؟؟؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
وإايكم أخي  ...واحلمد هلل على توفيقه
وأشاعرة اليوم كأشاعرة األمس طاملا كانوا على نفس منهجهم وأتويالهتم أما من كان
منتسبا كذاب هلم مث هو يغايل يف تكفري أهل السنة كجرأهتم على تكفري شيخ اإلسالم مث
يزيد بعضهم قبحا على قبح ابالنفالت من أحكام الشريعة ومواالة الطواغيت مع التعامل

والبضاعة املزجاة يف العلم والعمل وحتريف الكلم عن مواضعه فاألشاعرة منه براء

وأما واجبنا عموما مع األشاعرة وغريهم ممن نعتقد أهنم خالفوا منهج أهل السنة
واجلماعة هو مداومة النصح وبيان احلق هلم والدعاء هلم ابهلداية واتباع طريقة السلف
الصاحل
______________________________________________
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 _478السائل  :السالم عليكن شيخنا هناك امرأة ترى كوابيس وما تراه يف النوم يصبح
حقيقة وهي تعاين من تلك الكوابيس وذهبت للراقي قال هلا بك حسد او عني ولكن الرقية
قد تؤدي اىل اسقاط اجلنني كوهنا حامل ..افيدوان مأجورين....
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الرقية الميكن أن تسقط اجلنني إال أن
يكون معها جان مؤذ قد يهدد بذلك وليس شرطا أن ينجح فيما هدد به  ..فإن كان
األمر كذلك فلتصرب على حاهلا مع االهتمام ابألذكار وخاصة أذكار النوم وتبتعد عن
املخالفات الشرعية وتطهر البيت مما مينع دخول املالئكة كالتصاوير والروائح اخلبيثة
كالدخان وتكثر من قراءة سورة البقرة حىت يتم وضعها
______________________________________________
 _479السائل  :السالم عليكم شيخنا  -هل من املمكن أن تغري القاعدة موقفها عندما
تتحق االنبعاثة اجلديدة للدولة  -إن شاء هللا  -ويتم التمكني أم أن االمر ابت مستحيال ؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأستطيع التحدث ابسم أي جهة ولكن
ال أظن تغري املوقف حيث مل يستجب الدكتور أمين لرسالتنا له وقت أوج ازدهار الدولة
واآلن زادت اهلوة واريقت دماء كثرية وهللا املستعان ونسأل هللا أن يؤلف بني القلوب
وخييب هذا الظن .
______________________________________________
 _480السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أحسن هللا إليكم هناك أخت هلا سؤال
أرسلته يل ابإلنكليزاي وقد وجدت فضيلتكم يكتب أحياان هبذه اللغة فأنقله لكم كما هو وإن
احتاج اىل ترمجته سأترمجه ان شاء هللا
مشكورين
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I'm New marry and My husband was talking to a french
girl from camp and when we got married he never told
me about her . Then a m
week into our marriage i see him texting a girl and he is
saying j'taime to her etc. And I became so sad like we
JUST newly married and he talk to other girls like this I
was really sad and I left him back to my old house for a
week to be alone. Then he came one day and he started
crying and sad im sorry and said uqsimbillah i will not talk
with her again just come back to me and all this nice talk
and so i went back .. then i caught him another time
talking to her .. and this girl she is MARRIED her
husband is in prison but she say he became a murtad or
something . Anyways she send him stuff and he send her
stuff and i became upset once again and i came back to my
old house again .. then he did the same thing saying
uqsimbillah its just shaytan playing with us ,i will block
her and he blocked her in front of my eyes and this girl
opened up a new telegram account and talk from there to
him ... and now its one week we are back together and i
believed everything he say but today i looked in his phone
he still talks to her subhanAllah. Im so broken I need
naseeha from you cheikh, I still dont have children
because Im recently marry. Please give me naseeha cheikh
like if it was your own sister in this situation. Im thinking
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of taking a khula3 and leaving this marriage because he is
not honest and he is lying to me. Today hee doesnt know
I saw his chat with her now, I ask him if he talked to her
.again and he swear by Allah that he didn't speak
BarakAllahu fik cheikh help me with advice that I know
what I should do
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الكالم مفهوم احلمد هلل لكن اإلجابة
ستكون خمتصرة لعدم متكين من اللغة وإذا أرادت تفصيال أكثر حناول وهللا املستعان
I see this is a bad man , he is liar and Traitor when
he talks to a married woman who her husband is in
prison . try to ask him the divorce and may Allah
give you a good brother inshallah
______________________________________________
 _481السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته:
شيخنا احلبيب ،احملاكم يف بعض دول اخلليج فيها خلط كبري وإشكال ،فمثالً يف حماكم
األسرة وحنوها جتد األحكام الشرعية واملذهب احلنبلي وآراء ابن تيمية ،ويف احملاكم كالتجارية
واجلنائية هناك مواد طاغوتية خمالفة للشريعة ،مع أن كل هذه احملاكم حتت مظلة واحدة وهي
مؤسسة احملاكم اليت تديرها احلكومة،
السؤال:
 -1ما حكم التحاكم هلا (أي احملاكم اليت ظاهرها احلكم ابلشريعة) برفع دعوى ،هل نفرق
بينها وبني احملاكم الطاغوتية ،وإال نعطيها حكماً واحداً لكوهنا حتت مظلة واحدة وال نتحاكم
هلا؟
 -2ما حكم احلضور للمحاكم الطاغوتية إذا مت االستدعاء للمحكمة؟
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 -3ما حكم فتح السجل التجاري أو غريها من املعامالت إذا كان فيه تعهد ابلتحاكم
اإللزامي للمحاكم التجارية يف حال اخلالف؟ وجزاك هللا خرياً
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أخي احلبيب كل ذلك مت حتريره يف كتاب
التحاكم للمحاكم الوضعية ابملوقع الرمسي
______________________________________________
 _482السائل  :شيخنا هل املسائل اخلالفية بني هذه التيارات يف األصول أم يف فرعيات
ميكن العمل اجلهادي معها؟
الطرهوين  :النريد فتح الباب للخوض يف تفاصيل  ..وهذه االختالفات التعرقل العمل

اجلهادي وإبذن هللا تزول

______________________________________________
 _483السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
يقول السائل هل جيوز ألخت أن تشارك يف جمموعة األخوة وحتكي وال تعرف عن نفسها
أهنا أخت
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف ذلك إن كان فيه مصلحة شرعية
وأما غري ذلك فهو ابب شر حنذر منه
______________________________________________
 _484السائل  :السالم عليكم شيخنا ،،هل جيب الوضوء قبل الغسل ،ام الغسل يكفي
عن الوضوء؟
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الراجح أن الغسل إذا كان لرفع اجلنابة
فهو كاف عن الوضوء والسنة واألفضل واألحوط البدء ابلوضوء أما غسل اجلمعة مثال
فال جيزئ عن الوضوء
______________________________________________
 _485السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
السفر  450كيلو واالقامة اسبوع هل تقصر الصالة خالل االسبوع
وماهي الصلوات اليت كان اليدعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالل سفره جزاكم هللا
خريا
ً
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مسائل القصر اخلالف فيها كبري
ومانرجحه لنا ولغريان مشروعية القصر إذا فارق بيوت قريته وانقطع عن رؤيتها ولو
مبسافة ميل
وأما املدة فنقصر تسعة عشر يوما بلياليهن مطلقا مث نتم إن مكثنا أكثر من ذلك

______________________________________________

 _486السائل  :جزاكم هللا خريا وماهي الصلوات اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم
اليدعها يف سفره
الطرهوين  :معذرة نسيت هذا اجلزء ..انت تقصد من النوافل ..كان اليدع سنة الفجر

والوتر

______________________________________________
 _487السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا شيخنا الكرمي (حديث بني يدي الساعة تسليم
اخلاصة) "من صحيح األدب املفرد" ما معناه ابرك هللا فيك؟
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته يعين يسلم الرجل على من يعرفه خصيصا
واليسلم على اجلميع من يعرف ومن اليعرف
______________________________________________
السلٱم عَلْيگم-ۈرحْم ة هللا وبركاته
 _488السائل َ :
سئال شيخ ماحكم من تبول يف هنر جاري سوائن كان عل الشاطئ او هو يف السباحه
وجزاكم هللا كل خري
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس ابلبول يف املاء اجلاري
______________________________________________
 _489السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ذكر اللهم أجرين من النار سبعة واللهم إين أسألك اجلنة سبعة بعد الفجر وبعد املغرب هل
هو َثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ابلتقييد بعد الصبح والفجر يف إسناده
مقال وحسنه بعض العلماء وأما بدون تقييد فله طريق صححه العلماء
______________________________________________
 _490السائل  :السالم عليكم ماحكم االستحمام ابملاء املرقي ابحلمام
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف ذلك إن شاء هللا
______________________________________________
 _491السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا
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شيخنا احلبيب حياكم هللا ما حكم االحتفال ابملولد النبوي الشريف وما حترير القول يف
مسألة مولد النيب وهجرته ووفاته؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وحياك هللا أخي

اليشرع االحتفال ابملولد وهو من البدع املشهورة ومولده صلى هللا عليه وسلم وهجرته

ووفاته كلها كانت يف يوم االثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول وكذا كان اتريخ
اإلسراء حسب ما حررانه يف كتاب حتديد اتريخ املولد إبسناد على شرط البخاري
______________________________________________
 _492السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
شيخنا الفاضل يقول بعض الناس داعيني هللا اي مسهل سهل!! او اي حمول حول!! ما حكم
ذلك
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته طاملا يقصدون هللا عز وجل فالأبس فهذه
أفعال يصح نسبتها إىل هللا فالسهل إال ماسهله وال حول لشيء إال به سبحانه
______________________________________________
 _493السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا شيخنا ما حكم السدل يف الصالة؟
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ورد النهي عن السدل يف الصالة واختلف
يف معناه ولكن لعلك تقصد إرسال اليدين وعدم القبض أثناء القيام واجلواب أن ذلك
خالف السنة الثابتة وماعليه مجهور العلماء
______________________________________________
 _494السائل  :سالم عليكم فضيلة الدكتور حياكم هللا ما هو رأيكم يف هذا االمر
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أمراة تويف زوجها وترك هلا ولد وبنتان وكان واقعهم كااليت
البنت الكربى -البنت الوسط -الولد االصغر
قامت الزوجة برتبيت ابنائها وادخلتهم املدارس اال البنت الوسطى مل تدخلها بل تركتها
لتعاوهنا علي املعيشة فعاونتها وقامت مبشاركتها يف كل االعمال ويف جين املاحلىت بعد زواج
البنت الوسطى الزالت جتىن املال وتعطي امها ظننا منها ان امها حتتفظ حبقها
وقاموا بشراء 3قطع ارضى ودكاكيني يف السوق(فكان الولد االصغر يكتب كل شيء أبمسه
مع العلم انه مل يشارك يف شراء هذه األراضي وال حىت واحد جنيه سوداين فلم يعارضه احد
حبكم انه رجل البيت و سيحفظ حقوق اخواته )واما البنت الكربى فبعد أن درست تزوجت
ورحلت بعييدا ومل تشارك االخوة يف مجع املال فتوفت امهم االرملة (فكانت الرتكة قد مجعتها
فقط االم وبنتها الوسط )وعندما جاء االهل لتقسيم الرتكة فكان جواب الولد االصغر ان
والدهتم مل ترتك شئ إبمسها وان كل شئ أبمسه اصبح ملكه
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته
هذا لص ظامل خيوف ابهلل ويتدخل أهل اخلري من األقارب واملعارف النتزاع حق أخته
الوسطى خصيصا وكذا أخته الكربى من مرياث أمها فإن مل يستجب للنصائح والتخويف
ابهلل يرفع األمر إىل القضاء ويذكر ما ذكر هنا ويستعان مبن يشهد على ماأمكن من ذلك
وتطلب األميان وإبذن هللا ترد احلقوق ألصحاهبا
______________________________________________
 _495السائل  :ابرك هللا فيكم ي شيخ لكن كيف نرفع االمر للقضاء وحنن علي علم
بكفرايته ؟؟
وان مل توجد حمكمة اسالمية حنتكم هلا ماذا نفعل ؟؟
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الطرهوين  :إذا قبل التحاكم لشيخ من أهل العلم فاحلمد هلل وإال فالأبس برفع األمر
للمحاكم الوضعية فهي حتكم وفق الشريعة يف أمور املرياث وللتفصيل يف ذلك يراجع
كتاب التحاكم للمحاكم الوضعية ابملوقع الرمسي
______________________________________________
 _496السائل  :السالم عليكم شيخ مارأيكم ابلدكتور خالد احلايك
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته رجل فاضل من أهل العلم وإن اختلفنا
معه يف بعض األمور
السائل  :واان امتىن اان اعرف هل أنخذ عنه ام ال اجيبوان ابرك هللا فيك
الطرهوين  :نعم الشك يؤخذ عنه ككل أهل العلم ولكن اليعين هذا تصحيح كل ما يفيت
به كما سبق أن قلنا قد خنالفه
______________________________________________
 _497السائل  :السالم عليكم شيخنا ماحكم من تدخل غرفة النوم صديقتها بدون اذن
وابرك هللا فيك
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجيوز دخوهلا بغري إذن أختها إال إذا
كانت تعلم أهنا التكره ذلك
______________________________________________
 _498السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،هل يوجد حديث يف العرتة ؟ وان ثبت
فما معناه
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الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم هذا حديث وله رواايت وطرق ومعناه
اليوافق دعوى الرافضة الكذبة ومن أراد التوسع فلينظر هذا الرابط فقد استوىف
املوضوع حقه
https://dorar.net/article/1716/%D8%AD%D8%AF%
D9%8A%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%84%D

9%8A%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA%
D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A
______________________________________________
 _499السائل  :اذن كيف ميكن التعامل مع بدعية االحتفال ابملولد النبوي وإحياء ذكراه
وقيام ليلتها اذا كان احلكام حيملون الناس على ذلك بل وصل احلد إىل تسليط العقوبة على
األئمة واملوظفني ابملساجد!
الطرهوين  :يهمل املسلم كل ذلك وأما من ألزم وهدد من قبل احلكام فليتهرب
مااستطاع فإن مل يقدر شارك مبا يدفع عنه الضرر جمتنبا مااستطاع من املخالفات
______________________________________________

61

 _500السائل  :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياك هللا شيخنا الفاضل هل هذه األقوال
صحيح؟ )
= وقيل ثالث من الضحك يبغضها هللا  =1الضحك خلف اجلنازة وعند املقابر =2
الضحك يف جملس الذكر  =3الضحك يف الصالة؟
يثقل ميزانك بصالة على اجلنازة
الطرهوين  :وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما ثقل امليزان ابلصالة على اجلنازة فهذا
الشك فيه ثبوت األحاديث ابألجر يف ذلك وأما موضوع الضحك املذكور فال يصح فيه
شيء لكنه خالف األدب ودليل ضعف اإلميان

ب
تم حمذ الله الجرء الخامس وبلية ان شاء الله الساذس
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صيام السبت لعشوراء
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***
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 425حكم عوام تركيا
 426إعانة الكافر على الكافر وانتخاب
األقل ضررا
 427عمولة ختليص األوراق والكذب
 428شعر املدح صدقا
 429خيار الغنب وخيار العيب
 430بيع مستحضرات التجميل
 431ذكر األم أعمال ولدها للناس
 432املتاجرة أبسهم شركات ربوية
 433سرقة اإلمييالت
 434أجر من دعا لإلسالم
 435دم الدمامل
 436متويل راعي غنم بنسبة ربح
 437كالم عن العذر ابجلهل
 438ضابط التشبه ابلكفار
 439الصالة ابملسجد اإلبراهيمي
 440قبة املسجد النبوي
 441مواريث
 442االحتطاب
 443االستئجار من احلشد
 444مسألة بيوع
 445وضع املصحف يف الشنطة
 446دين اإلنسانية اجلديد
 447صالة مريض

 448ليث بن أيب سليم
 449طالق الثالث
450
451
452
453

474أ مال املرتد
 475تكفري ابئع أرضه لليهود
476
477
478
479

كيف يعرف العامل ؟
اإلمجاع دون مستند
زايرة البنت قرب أمها
األشاعرة من أهل السنة ؟

 454الصالة اإلبراهيمية بعد التشهد
 455هل املالئكة خلقت من الصدر ؟
 456ملاذا أعطي إبليس الفرصة ؟
457
458
459
460

 480سؤال ابإلجنليزية عن زوج سيء
 481احملاكم التجارية وغريها
 482اختالفات اجملاهدين
483
484
485
486

كيف يعيش الطرهوين آمنا ؟
الطالق ممن كذب
رؤوس الطواغيت
حكم القاضي الوضعي

 461املال احلرام
 462حممد راتب النابلسي
 463جاءته أسئلة االختبار
464
465
466
467

األخت تشارك ابسم مبهم
الوضوء قبل الغسل
القصر وصالة املسافر
صالة النوافل يف السفر

 487تسليم اخلاصة
 488التبول يف املاء اجلاري
 489الذكر بعد الفجر واملغرب
490
491
492
493

األشاعرة واملاتريدية
عمولة حتويل الرصيد
ذكر احلفظ
هل األلباين من أهل السنة ؟

 468العمل يف بناء بيوت الطواغيت
والكراهة عند الشافعي
 469حلق شعر اخلدين
470
471
471أ
472

منهج العلوان يف احلديث
األشاعرة املعاصرون
كوابيس النوم
القاعدة والدولة

إلقاء املاء املرقي فيه
االحتفال ابملولد
قول اي مسهل وايحمول
حكم السدل يف الصالة

 494ظلم يف املرياث
 495التحاكم للمحاكم الوضعية
 496الرأي يف خالد احلايك
497
498
499
500

كالم ابن ابز يف األشاعرة
صيام املرأة عن زوجها املتوىف
ضمان البائع للسلعة
تكفري األشاعرة ونقول اهلروي

 473األصل يف سكان إيران
 474تقسيم املال قبل الوفاة
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دخول غرفة نوم الصديقة
حديث العرتة
التعامل مع احتفاالت املولد
الضحك وصالة اجلنازة

